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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors i senyores diputats. Començam aquest
primer plenari del nou període ordinari del Parlament. El
primer de tot és enviar unes paraules de suport a aquells
diputats i diputades que a dia d’avui tenen restriccions de
mobilitat per la seva situació d’aïllament o de quarantena i que
des d’aquí, a través de la pantalla, doncs, els podem tenir
presents. Sense més, començam el plenari.

El primer punt de l’ordre del dia correspon al debat de les
preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 14175/20, presentada per la
diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a constitució de la comissió d’experts en
educació infantil.

Primera pregunta, RGE núm. 14175/20, relativa a
constitució de la comissió d’experts en educació infantil, que
formula la diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bon dia, president. Bon dia, diputats, diputades. Bé, el
passat mes de juliol, Sr. March, vàrem aprovar en comissió
parlamentària, a la Comissió d’Educació, una iniciativa que va
presentar el meu grup relativa a crear una comissió d’experts
per tal de dissenyar un protocol específic de retorn al curs
escolar per als infants més petits, entre 0 i 6 anys. 

Aquella proposta, com he dit, es va aprovar per unanimitat
i jo crec que el consens va ser fruit també del sentit comú,
d’entendre que tots tenim una comprensió profunda de la
dificultat que té per als infants més petits establir els mateixos
protocols de sanitat que per als infants grans i que, per tant,
això requeria d’una feina addicional per part de la conselleria
a l’hora d’establir quines havien de ser aquestes diferències i
quins havien de ser aquests protocols.

Jo crec que per a la sorpresa de tots i per la inconveniència
també dels centres d’educació infantil de totes les Balears, ja
siguin públics, privats o de consells o de Govern, ens hem
trobat que la tornada per als més petits realment només compta
amb una menció bastant reduïda en aquesta resolució conjunta
que vostè va aprovar amb la consellera de Salut el passat dia 3
de setembre, i que fa referència a la no-obligatorietat de portar
mascaretes i a la no-obligatorietat de mantenir les distàncies de
seguretat. Més enllà d’això trobam a faltar absolutament una
referència explícita a les necessitats d’aquests infants.

Això què ha provocat?, que el curs comença avui mateix a
gairebé totes les escoletes, algunes també han començat abans,
però moltes comencen avui, i els pares i mares troben a faltar,
Sr. March, troben a faltar on són aquestes mesures específiques
per a aquest col·lectiu d’infants tan petits.

Per tant, jo li demanaria sobretot per quina raó no ha
constituït el Govern aquesta comissió d’experts que va aprovar
el Parlament a finals del mes de juliol. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Ara té la paraula el conseller d’Educació,
Universitat i Recerca.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, president. Diputats, diputades. Un
acompanyament a totes les persones que han estat confinades. 

Sra. Tur, moltes gràcies, però li volia matisar algunes de les
seves afirmacions. En primer lloc, cal dir que des del mes de
juny vàrem ser de les poques comunitats autònomes que vàrem
obrir els centres d’educació infantil, centres escolars
d’educació infantil. Ho vàrem fer amb mesures i protocols que
es varen aprovar des de l’IEPI i que varen tenir el suport, com
no pot ser d’altra manera, de la Conselleria d’Educació. 

El mes de juny, per tal de començar el curs d’una forma el
més adequada possible, es varen constituir en el si de la
Conselleria d’Educació, de la Direcció General de Primera
Infància i Comunitat Educativa, tres comissions: una comissió
de tipus institucional, on realment hi havia representats tots els
municipis, els consells insulars, els centres de la xarxa pública,
de la xarxa complementària, els equips d’atenció primerenca i
els sindicats, per tal de veure quin havia de ser el suport de la
conselleria en aquestes qüestions. 

En segon lloc, es va plantejar, es va fer una comissió de
treball de qüestions sanitàries on hi havia personal sanitari i
personal d’educació de les escoletes, que es varen reunir
distintes zones de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera i de distintes comarques de Mallorca (...).

I la tercera comissió va ser una comissió de caràcter
pedagògic que havia d’elaborar les resolucions, les orientacions
sobre les quals s’havia de dur a terme el retorn escolar. 

Dic això perquè d’aquestes conclusions d’aquests grups de
treball es varen elaborar les orientacions pedagògiques de
primer cicle, publicades a la web de l’IEPI de dia 25 de juliol
de 2020. A més, per tal de preparar el curs 20-21 s’ha dissenyat
un pla d’acompanyament als centres de primer cicle d’educació
infantil per al primer trimestre de curs i a l’espera de com vagi
evolucionant la situació sanitària. 

Per tant, vull dir, Sra. Tur, jo comprenc la seva
preocupació, que és la nostra, faltaria més, però aquí la
Conselleria d’Educació ha fet des del mes de juny que va obrir
les escoletes un treball permanent amb unes comissions
específiques de caràcter institucional, sanitari i pedagògic per
tal que hi hagués un retorn el millor possible a les escoles. Li
vull assegurar que a les escoletes que varen obrir el mes de
juny, a partir del mes de juny, els resultats de l’aplicació dels
protocols han estat, jo diria, correctes i han estat adequats i han
estat positius. 

Per tant, no hi ha hagut per part de la Conselleria
d’Educació cap tipus de deixadesa, al contrari, hem fet aquestes
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comissions, l’IEPI ha treballat de forma clara. Per tant, crec
que hem fet, hem plantejat un retorn el més segur possible...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, el seu temps s’ha acabat. Moltes gràcies.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. March, jo mai no discutiré
amb vostè si han fet feina o no perquè tenc clar que se n’ha feta
molta des de la conselleria. Jo ho he dit públicament en moltes
ocasions. Una altra qüestió és si s’ha fet tota la que es podia fer
o si s’ha fet tot el bé que es podia fer, però bé, per això som al
Parlament per discutir-ho, evidentment, i tenim tots la nostra
opinió.

En tot cas, és cert que si des del Govern es considerava que
aquesta feina estava feta el mes de juny, m’haurà d’explicar
quin sentit té que els partits que sustenten el Govern donin
suport a la creació d’una comissió d’experts si consideraven
que la feina ja estava feta. Això per una banda. Quan vàrem
demanar la creació d’aquesta comissió d’experts pensàvem en
una comissió interdisciplinar o multidisciplinar per abordar-ho
integralment des de tots els àmbits, del sanitari, de l’educatiu,
del terapèutic i de salut...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Tur, el seu temps s’ha acabat. Moltes gràcies. 

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

Moles gràcies, Sra. Tur.

I.2) Pregunta RGE núm. 14179/20, presentada per la
diputada Sra. Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a mesures de prevenció de
contagis de la COVID-19 a l’inici del curs escolar. 

Segona pregunta, RGE núm. 14179/20, relativa a mesures
de prevenció de contagis de la COVID-19 a l’inici del curs
escolar, que formula la diputada Sra. Idoia Ribas i Marino, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la paraula la Sra.
Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Señoras y señores diputados, buenos
días. Sr. March, hace dos semanas compareció usted en este
pleno para explicarnos las medidas que iba a adoptar su

consejería para prevenir el contagio de la COVID y para el
inicio del curso escolar, nos quedamos más o menos igual.
Ahora ya ha empezado el curso y hemos podido saber por la
vía del hecho cuáles son esas medidas y le pregunto, ¿considera
usted que son las medidas apropiadas para evitar contagios?

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Té la paraula el conseller d’Educació,
Universitat i Recerca.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, president. Sra. Idoia Ribas, moltes gràcies
per la seva pregunta. Miri, quan nosaltres el mes de juny vàrem
començar a planificar el curs 20-21 teníem una sèrie
d’objectius molt clars, obrir les escoles, obrir d’una forma la
més segura possible, intentar obrir-les amb el màxim consens
escolar, intentar de qualque manera que la part educativa no
quedàs laminada ni quedàs reduïda a una cosa purament
anecdòtica, i per això vàrem fer distintes comissions que varen
elaborar distints protocols per tal de dur a terme una entrada
més segura a l’escola.

Hi ha una cosa molt clara que no dic jo, és a dir, jo som una
simple persona que sap una mica d’educació, però els
epidemiòlegs ho diuen molt clarament, si hi ha realment una
situació de pandèmia comunitària és evident que això tendrà
una translació a nivell escolar, i és així realment.

Per tant, nosaltres hem elaborat uns protocols, una
organització que faci possible el mínim risc possible, però el
risc zero, Sra. Ribas, no existeix, existeix, fins i tot en aquest
parlament ha passat alguna cosa d’aquestes característiques.
Per tant, vull dir en aquest aspecte que jo demanaria la màxima
prudència a tothom perquè estam davant d’una situació
excepcional, un virus que és l’enemic i que nosaltres estam
treballant el màxim possible amb la Conselleria de Salut, amb
la qual tenim una coordinació permanent per tal d’intentar
reduir al màxim el que són els contagis dins l’escola. I crec que
que els protocols s’acompleixin serà important, però també
volem que si hi ha protocols dins de l’escola també fora de
l’escola aquests protocols es puguin aplicar per part de les
famílies. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller, té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Sr. March, usted dirige la Consejería de Educación de
Baleares, eso significa que es usted el responsable de garantizar
el derecho a la educación de los niños de forma segura para su
salud y para la comunidad educativa. Su consejería no solo no
ha adoptado medidas apropiadas para ello ni ha invertido el
presupuesto necesario, sino que sigue malgastando en su
agenda ideológica como declarar en la educación infantil sea
exclusivamente en catalán, en eso tan importante para la salud
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estaba usted el pasado mes de julio cuando publicó su decreto
de requisitos mínimos para los centros de educación infantil; o
emplear recursos públicos para promocionar a artistas, siempre
y cuando canten en catalán, crear un catálogo con esos artistas
para que sean contratados por los ayuntamientos... ¿No le
parece que podría destinar esos recursos y ese personal a
elaborar protocolos de actuación realistas y aplicables en los
centros? 

Faltan docentes, faltan equipos de protección individual
para docentes y alumnos, faltan medios tecnológicos para que
los alumnos puedan superar la brecha digital, no todos tienen
medios ni acceso a internet, y no lo digo yo, lo dice el propio
defensor del Menor que ustedes mismos han nombrado en
Baleares, nombrado por ustedes, lo dice en su informe sobre el
impacto del coronavirus en la infancia y en la adolescencia del
pasado mes de junio. Y usted -en vez de poner remedio- sigue
con sus obsesiones de imposición lingüística y poco más, y
pretende además evadir su responsabilidad derivándola a los
centros escolares y hasta en las familias y a los propios
docentes a quienes ha dicho literalmente que incurren en
responsabilidad personal si no evitan el contagio entre alumnos,
cuando en los protocolos que les ha enviado -además de ser
improvisados y cambiantes a tan solo unos días del inicio del
curso- resulta que son impracticables y temerarios porque no
garantizan la salud de los alumnos, ni de los trabajadores ni de
las familias. 

¿Le parece que con una encuesta de tres preguntas a los
docentes y un modelo de declaración responsable a las familias
está usted cubriendo su responsabilidad? ¿Por qué no ha hecho
PCR a los docentes antes del inicio del curso? Les pregunta si
se han hecho una PCR, si han tenido síntomas y si han estado
en contacto con algún positivo en COVID, ¿y qué pasa con los
asintomáticos?, ahora será que nos ha salido usted negacionista
porqué si no, no se entiende. Yo lo que creo es que su
fanatismo catalanista les impide gobernar de forma eficaz esta
crisis sanitaria.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Ribas, té la paraula el conseller d’Educació. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, president, Sra. Ribas no sé de quin virus em
parla: del virus del catalanisme -que per a mi vostès es pensen
que som un independentista irredempt, i no ho som, l’hi puc
assegurar, però sí que defens la meva llengua com mai- i
m’agradaria que separàs les coses, estam davant una situació
seriosa, jo li puc llegir tots els protocols que s’han fet i són
protocols que s’han sustentat en salut, en la Conselleria de
Salut; i a més hem fet un model d’organització de grups
d’estables, de mascaretes, de mans netes, de ventilació, de
preparació de tots els docents que són responsables de la sanitat
COVID a les escoles, etc., per tal d’intentar que això del virus
sigui el manco, afecti, el manco possible dins les escoles. 

Però, Sra. Ribas, vostès no llegeixen. Vostè no llegeix el
protocol que hem fet. Vostè no és conscient dels 560 professors
que hem posat a les escoles. Vostè no és conscient de tot el

material de protecció que hem duit, que hem donat a les
escoles...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller, el seu temps ha finalitzat. 

(Alguns aplaudiments)

I.3) Pregunta RGE núm. 14182/20, presentada per la
diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a recursos tecnològics necessaris als centres educatius.

Tercera pregunta RGE núm. 14182/20, relativa a recursos
tecnològics necessaris als centres educatius, que formula la
diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, té la paraula
la Sra. Maria Antònia Sureda. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Gràcies president, senyores i senyors diputats, molt bon dia.
Sr. Conseller, s’ha començat el curs escolar i hi havia
col·lectius que demanaven que aquest inici de curs fos retardat
per poder arreglar millor els centres i també adaptar les aules
a aquesta nova realitat. Ja hem tengut qualque ensurt a qualque
centre, amb mestres contagiats abans de començar els alumnes,
però avui -per concretar- des d’El Pi Proposta per les Illes ens
agradaria parlar de les noves tecnologies, de la bretxa
tecnològica i digital que tenim a les escoles. Ja li ho va dir la
nostra portaveu fa 15 dies a la compareixença que va tenir
vostè, que faltava molta formació en aquest sentit per als
mestres. També és cert, i en tenim constància, que durant
aquest primer trimestre es faran cursos de manera intensa.

El final de curs passat quan ens vàrem trobar amb aquest
pandèmia, ens va venir de nou, ens va sorprendre, però
actualment ja s’haurien d’haver esmenat algunes de les errades
que es varen cometre en aquell moment. En aquell moment,
però, també és cert que malgrat que arribassin tard es va posar
a disposició dels centres uns 2.000 chromebooks i targetes wifi
per als alumnes que tenien especial dificultat per accedir a
aquestes tecnologies.

Per a aquest curs, i em corregirà si no és correcte, hi haurà
a disposició dels centres uns 4.000 chromebooks més, però
també és cert que pensàvem començar amb un escenari A i
finalment hem començat amb aquest escenari B des del primer
moment, i necessitam aquesta era digital.

Som conscients que als instituts hi ha informàtics per poder
ajudar a resoldre problemes tecnològics als centres, però en
canvi els centres de primària estan molt enfora de poder cobrir
aquestes necessitats i sobretot així com tenen els equips. 

Han treballat durant anys per poder tenir un ordinador a
cada aula, però en la majoria de casos són equips informàtics
vells, sense webcam, amb un sistema operatiu obsolet,
ordinadors que no són compatibles amb segons quins
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programes, ordinadors de fa més de deu anys..., i per tant, és
molt difícil començar amb aquests recursos en un escenari B.

Per això, Sr. Conseller, ens agradaria saber si posarà a
disposició dels centres educatius els recursos tecnològics o les
partides adients per adquirir els materials informàtics necessaris
per a les aules.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Té la paraula el conseller d’Educació,
Universitat i Recerca.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, president. Diputats, diputades, Sra. Sureda.
Moltes gràcies per la seva pregunta, en primer lloc, no entraré
en el debat sobre si havíem de començar o no havíem de
començar. Jo crec que havíem de començar perquè realment el
tema de l’inici de curs ja era una necessitat emocional
socialitzadora i vostè ho sap perquè coneix perfectament el
món educatiu. Per tant, diguem, plantejar un retard no tenia ni
cap dada de caràcter sanitari ni de caràcter pedagògic.

Evidentment, el tema de l’entrada a l’escola implicava per
una part optar per la màxima presencialitat. Això ho hem dit
moltes vegades. La presencialitat és clau. La situació que vàrem
viure va demostrar que era una situació no adequada. 

Aleshores, què estam fent i què hem fet i què farem? Per
una part vull posar de manifest que tots els centres educatius de
les Illes Balears tenen una connectivitat de cara a internet d’una
forma que mai no l’havien tengut, això és important; hem
renovat tota la xarxa wifi que era molt important de cara a dur
a terme una acció educativa adequada. 

Per altra banda, hem fet... hi haurà a disposició dels
estudiants més de 7.000 dispositius digitals, vull recordar que
no només propis de la conselleria, sinó que també amb
convenis amb el Ministeri d’Educació i també d’Endesa i La
Caixa que també han col·laborat en això i tenim una gran
quantitat de pissarres digitals, més de 4.000 pissarres digitals
que estan implantades en les escoles de les Illes Balears.

Per tant, aquesta és una part dels recursos, però hi ha una
part importantíssima que és tot el que fa referència a la
formació. Abans de la pandèmia, del confinament vàrem posar
en marxa un equip d’IBSTEAM format per tres persones, a
causa d’aquesta situació hem creat un equip de deu persones,
evidentment, i això ha suposat que faran una formació en
competència digital que arribarà a 5.000 docents, a més de
5.000 docents, de cara a donar les eines necessàries per fer un
debat o un ensenyament adequat en el cas que hagin d’utilitzar,
sobretot a partir dels darrers cursos de primària i d’ESO, que
hagin d’utilitzar els recursos digitals.

Per tant, crec que treballam perquè hi hagi infraestructures,
hi hagi formació i hi hagi el màxim de docents amb capacitat
per donar resposta a aquesta situació.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Molt breument, Sr. Conseller, el que li
demanam és que revisin els equips informàtics que hi ha a les
aules perquè en molts de centres són obsolets i necessiten ser
canviats.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Té la paraula el conseller d’Educació.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, president. Sra. Sureda, no només hem de
revisar això, moltes altres coses, evidentment. Nosaltres estam
treballant d’una forma permanent. Cada membre de l’equip
d’IBSTEAM estarà en relació amb un centre determinat, això
vol dir que hi tendrà una relació directa. 

Estam treballant per una part a millorar en infraestructures,
en formació i en definitiva intentarem també durant tot aquest
curs de forma... a les famílies en tot el tema de competència
digital que també serà important.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 14187/20, presentada per la
diputada Sra. Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a decret de regulació de
residus sanitaris.

Quarta pregunta RGE núm. 14187/20, relativa a decret de
regulació de residus sanitaris, que formula la diputada Sra.
Virginia Marí i Rennesson del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, diputats, diputades,
personal del Parlament i premsa. Sr. Conseller de Medi
Ambient, en quin estat es troba el nou decret de regulació de
residus sanitaris anunciat pel Govern a l’inici de la pandèmia de
la COVID-19?

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient i Territori.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

Moltes gràcies, Sr. President. Molt bon dia a tothom. Sra.
Marí, vull aclarir que les Illes Balears ja disposen d’un decret
de residus sanitaris des de l’any 1996, afegir també que aquest
govern, a conseqüència de la crisi generada per la COVID-19
i a través del Decret Llei 4/2020, va assimilar els residus
sanitaris derivats de pacients contagiats o sospitosos de ser-ho
a residus sanitaris de risc i, per tant, va adaptar tots els
protocols del seu tractament, recollida i transport.

En referència a la seva pregunta, el nou decret, li he de dir
que ja es troba en la fase final de la seva tramitació i que en
breu podrà ser lliurat tant al Consell Econòmic i Social com al
Consell Consultiu.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Marí i Sr. Conseller, m’he
equivocat, el temps està a l’inrevés, el que marca “Govern” és
el temps de la Sra. Marí. Té la paraula, Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Moltes gràcies. Bé, me n’alegro que almanco s’hagi
començat a fer, encara que arribi una miqueta tard i més de...
que és... totes les dades que han tingut lloc. L’anunci aquest de
la investigació de la Guàrdia Civil, la veritat és que ens deixa
una miqueta preocupats.

La realitat és que vostès molt anunciar i poc fer. Aquesta és
la realitat. 

Con esta investigación que ha llevado a cabo el servicio de
la Guardia Civil lo que se ha puesto de relieve es que no les
importa para nada la seguridad de los ciudadanos. Ante una
pandemia como la que estamos padeciendo, sabiendo el riesgo
de infección y transmisión tan elevado de estos residuos
sanitarios, ustedes no han hecho nada, no han estado alerta a
qué pasaba con estos residuos.

Una pregunta que sí me gustaría saber y que me
respondiera es si tuvo usted conocimiento o no, o la
consellera, sobre estos incumplimientos reiterados de los
protocolos de transporte sanitario del material clasificado
como grupo III tal como recoge el capítulo 4, artículo... d) del
Decreto 136/1996, de 5 de julio, que sabe cuál es, donde dice
que cualquier incidencia, que en este caso han sido muchas,
debe ser comunicada a las autoridades.

En este momento la verdad es que no tenemos tiempo para
realmente hablar de todas las medidas que se han incumplido
de este que es su propio decreto. Si no lo tiene a mano yo le
puedo hacer llegar una copia. Se han incumplido normas de
transporte, de camiones, de temperatura, de embalajes, etc., y

ustedes, sí, ustedes, deberían haber verificado que se
cumplieran.

Cuando presentaron su plan director sectorial de
prevención y gestión de residuos peligrosos el pasado mes de
abril anunciaron la creación de un nuevo decreto, que éste por
el que le he preguntado y espero que de verdad llegue a su fin,
y también anunciaron en el mismo plan la creación de un
nuevo chiringuito: la oficina de prevención y gestión de
residuos, lo cual es raro ya que el control, la vigilancia y la
inspección de los mismos ustedes los dejan en manos de los
ayuntamientos, con lo cual no ha razón de este chiringuito.

También en su famoso Decreto 4/2020 habla de nuevo de
los mismos, pero realmente lo que hace es volver a aplicar el
Decreto 136/1996, no hay prácticamente nada nuevo.

Y en su plan de reactivación, en el eje de seguridad
sanitaria ni siquiera hablan del transporte de estos residuos...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Marí, el seu temps ha finalitzat, moltes gràcies. Té la
paraula el conseller de Medi Ambient. 

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Marí, vostè sempre
s’enfada molt, però jo em deman què ha fet vostè aquest estiu,
de fet em deman què ha fet vostè des del maig. Vostè em diu i
em cita una informació que va treure un mitjà de comunicació
la setmana passada, però com que vostè és tan previsible, jo
també li he duit algunes notícies per comentar plegats, eh?, i no
són notícies de fa una setmana, sinó que són notícies de maig.

Miri, Sra. Marí, dia 2 de maig el diari Ultima Hora
publicava una notícia on deia: “Clausurada una empresa de
gestión de residuos sanitarios por irregularidades. La
Conselleria de Medio Ambiente i Territori ha inhabilitado a la
empresa Consenur después de que la Guardia Civil paralizase
este miércoles un contenedor con residuos sanitarios
relacionados con la COVID-19". Dia 23 de maig el Diari de
Mallorca va publicar una notícia on deia: “Expediente
sancionador por la mala gestión de los residuos del
coronavirus. Medio Ambiente ha iniciado la tramitación por
falta muy grave que conlleva multas de 1,7 millones de euros”.

Sra. Marí, des de la Conselleria de Medi Ambient i
Territori, des del primer moment en què vàrem tenir notificació
d’aquests fets, en concret dia 28 d’abril, per part del
SEPRONA, s’ha actuat amb diligència i contundència, i com bé
reflectien aquestes notícies primer vàrem clausurar l’empresa,
i en segona instància vàrem obrir un expedient sancionador en
coordinació precisament amb el SEPRONA. Per tant, Sra.
Marí, una vegada més vostè i el seu partit arriben tard i arriben
malament, perquè aquests fets varen quedar resolts el maig, i
per tant la tornaria a convidar a fer una oposició responsable i
sobretot una oposició constructiva, bàsicament per al bé de la
ciutadania d’aquestes illes.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.5) Pregunta RGE núm. 14188/20, presentada la
diputada Sra. Maria Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures sanitàries i
socials de prevenció aprovades per evitar la propagació de
la COVID-19 a les Illes Balears. 

Cinquena pregunta, RGE núm. 14188/20, relativa a mesures
sanitàries i socials de prevenció aprovades per evitar la
propagació de la COVID-19 a les Illes Balears, que formula la
diputada Sra. Maria Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, diputats i diputades. El
Govern balear s’ha vist obligat a prendre mesures per limitar la
propagació i el contagi de la COVID entre els ciutadans de les
Illes Balears. Considera, Sra. Consellera, que les mesures
sanitàries que ha aprovat durant els darrers mesos han
aconseguit frenar els contagis?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

Bon dia a tothom. Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra.
Diputada, per la seva pregunta. 

Efectivament, s’han pres mesures des de l’acord del Consell
de Govern. Li puc enumerar algunes de les preguntes. Vàrem
ser la primera comunitat autònoma que va restringir l’activitat
de les grans discoteques, considerades -ja no varen obrir-
considerades focus de transmissió important; vàrem ser la
tercera comunitat autònoma a utilitzar la mascareta de manera
obligatòria en els espais públics; vàrem ser la primera
comunitat autònoma on es va restringir el servei de restauració
i hoteleria a determinats carrers, que semblaven un lloc també
fàcil per al contagi, com varen ser els coneguts Punta Balena o
la calle del jamón; vàrem ser la segona comunitat autònoma a
protegir..., perdó, a restringir o prohibir la botellada; vàrem ser
l’única comunitat autònoma, som l’única comunitat autònoma
que hem prohibit fumar en els espais públics perquè es puguin
continuar utilitzant les mascaretes.

(Se sent una veu electrònica de fons)

Tenim el nombre de rastrejadors que considera l’OMS i, a
la vegada..., i a la vegada hem estat la primera comunitat
autònoma que també ha incorporat rastrejadors de l’exèrcit, la

primera comunitat autònoma a tenir l’App Radar COVID.
S’han pres moltes mesures perquè pensam que...

(Es continua sentint una veu electrònica de fons)

No sé si continuar, president; no sé molt bé què està
passant.

EL SR. PRESIDENT:

Aturi’s un moment, per favor, Sra. Consellera. Als diputats
i les diputades que estan seguint el plenari per videoconferència
els pregaríem que tanquin el seu altaveu perquè si no se senten
converses. Moltes gràcies.

Continuï, Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

Gràcies, Sr. President. Com li dic, moltes mesures s’han
pres, algunes d’elles no són fàcils, però governar significa
prendre decisions, prendre mesures, i així ho hem fet durant
tots aquests mesos d’estiu.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, per responsabilitat
hem acceptat totes les prohibicions que ens han imposat; per
responsabilitat hem respectat les limitacions socials, culturals,
esportives, econòmiques, lúdiques i personals. Cada dia
reclamen més esforços i exigeixen més responsabilitat a la
ciutadania, i la gent es comença a plantejar quan serà el seu
govern responsable i quan assumirà vostè la seva
responsabilitat. Quan assumirà responsabilitats pel descontrol
sanitari que s’ha produït a Balears?, tal i com li va demanar el
conseller Negueruela; perquè tots som conscients, fins i tot els
seus companys, que el seu immobilisme a Salut ha arrossegat
l’economia d’aquesta comunitat autònoma.

Hem estat responsables, hem escoltat i practicat les seves
recomanacions; i què tenim?, contagis descontrolats,
operacions quirúrgiques cancel·lades, increment de les llistes
d’espera, falta de metges, infermers, auxiliars, tècnics, zeladors,
retallada de drets i serveis sanitaris, denúncies a Inspecció
laboral. Ara pot enumerar els centenars de professionals
contractats i les mesures aplicades, però la realitat a Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera és que quan el ciutadà necessita
una sanitat pública accessible i de qualitat el que troba és una
sanitat saturada, desbordada i col·lapsada. 

Sanitaris, empresaris, treballadors, professors, tots fan grans
esforços per superar aquesta situació, però vostès han estat
incapaços de gestionar aqueixa crisi. Tots patim la seva
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imprudent i temerària gestió sanitària, i encara ens parlen
d’unitat. La paraula que necessiten els ciutadans de Balears
avui no és només unitat, ara el que necessitam és eficiència,
eficàcia, capacitat, feina, qualitat, seguretat i molta salut.
Lamentablement res d’això no tenim amb aquest govern.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

Gràcies, Sr. President. Miri, les mesures que s’han adoptat
són mesures que s’han basat en criteris tècnics i científics, i li
he posat alguns exemples que crec que són mesures
continuistes durant tot el mes. Li puc assegurar que durant tot
el mes d’agost s’ha fet feina de manera molt intensa per part de
tot aquest govern. Vostè supòs que ha passat unes bones
vacances, estic contenta.

Miri, en els hospitals...

(Remor de veus)

... s’està atenent patologia normal o patologia habitual i
patologia COVID, i en això estam fent feina i per això tenim
disponibilitat. Per altra banda tenim que els metges i les
infermeres de primària poden recuperar les seves quotes. 

Jo el que esper del Partit Popular, Sra. Diputada, són
propostes i deixar de fer..., propostes, no crítica destructiva, i
deixar de fer demagògia i espantar la població, que és l’únic
que saben fer. A veure si són capaços de proposar coses, que és
el que espera la ciutadania d’aquestes illes. 

Gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.6) Pregunta RGE núm. 14189/20, presentada la
diputada Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a segon cable de connexió
entre Mallorca i Menorca. 

Sisena pregunta, RGE núm. 14189/20, relativa a segon
cable de connexió entre Mallorca i Menorca, que formula la
diputada Sra. Assumpció Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller, per al Govern de la Sra. Armengol ja sabem que
Menorca no constitueix una prioritat. Així ho hem pogut

constatar durant els mesos de la pandèmia, perquè tot i haver
arribat al contagi zero ens ha assimilat sempre a la situació
epidemiològica de Mallorca, molt distinta de la menorquina,
perjudicant Menorca, les seves empreses i la seva economia,
que es mereixen un tractament diferenciat.

Un fet similar el patim amb el subministrament elèctric, Sr.
Conseller, quan el govern de PSOE i Podemos es nega a posar
data per instal·lar el segon cable, el segon enllaç submarí amb
Mallorca. Sr. Conseller, vostè exigirà aquest enllaç i reclamarà
que no es demori?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Ara té la paraula el vicepresident i
conseller de Transició Energètica i Sectors Productius.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS
(Juan Pedro Yllanes i Suárez):

Gràcies, Sr. President. Bon dia a totes i tots. Gràcies per la
pregunta, Sra. Pons. Efectivament, com no pot ser d’una altra
manera el Govern de les Illes Balears és evident que dóna
suport al fet que el segon cable de connexió entre Mallorca i
Menorca sigui prioritari en la planificació de les
infraestructures de Red Eléctrica Española per a les Illes
Balears, però igualment aquest govern es preocupa perquè
siguin prioritàries les interconnexions entre Mallorca i Eivissa,
la que ja s’està tramitant entre Eivissa i Formentera, i
evidentment també la connexió entre la península i l’illa de
Mallorca, però sense cap mena de dubte són prioritàries també
les obres o la infraestructura que suposa completar el
subministrament elèctric per a l’illa de Menorca.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sr. Conseller, Menorca va deixar d’estar aïllada dia 17 de
juny, aïllada energèticament, quan va entrar en servei el cable
amb Mallorca, però aquesta connexió vostè sap que és en
realitat el segon enllaç, ja formava part de la planificació de
Red Eléctrica, per tant, res nou, Sr. Conseller, res nou.

Aquest únic cable no garanteix en absolut la seguretat del
subministrament elèctric de Menorca i tampoc no assegura
l’estabilitat del sistema, amb tots els perills que açò implica, i
ho vam patir ja els menorquins l’octubre del 18, quan vam estar
56 hores sense electricitat.

Conscients d’aquest problema, el Partit Popular va
presentar una proposició no de llei, aprovada per unanimitat a
la Comissió d’Economia, dia 9 de juliol, tots els grups van
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demanar i van reclamar a Red Eléctrica i al ministeri agilitar
aquest segon enllaç. També vam instar el Govern a trametre un
informe tècnic sobre la necessitat del segon cable, per així
evitar que es retardés la seva execució.

La sorpresa va ser que, quatre dies després, la ministra
Ribera declara a Ciutadella que el segon cable de Menorca no
és una inversió prioritària, contradiu, per tant, l’aprovat pel
Partit Socialista i per Podemos.

Per tant, Sr. Conseller, vull saber si vostè comparteix el
criteri de la ministra Ribera, què farà el Govern de la Sra.
Armengol per evitar que es demori aquest segon cable?

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Té la paraula el Sr.
Vicepresident.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS
(Juan Pedro Yllanes i Suárez):

Miri, Sra. Pons, jo entenc, puc entendre que es trobi molesta
perquè quan ha arribat el Govern del Partit Socialista i de
Podem en un any hem fet el que vostès no han estat capaços de
fer en deu anys. I per això és evident que fa vostè aquest
discurs, però oblida que aquest govern està preocupat perquè
Menorca disposi d’un sistema elèctric més segur, més estable
i sobretot més sostenible i més ecològic.

Perquè, a més del cable de connexió, vostè no parla que en
uns mesos aquesta conselleria ha multiplicat per sis les
iniciatives d’autoconsum a Menorca en passar d’ajudar a 27
projectes a l’any 2018 a més de 200 a l’any 2020; ha contribuït
a la construcció de parcs fotovoltaics i aconseguirà que les
energies renovables aportin el 30% de l’energia del sistema
elèctric menorquí al final de legislatura.

Per tant, li puc confirmar que donaré suport perquè el segon
enllaç sigui prioritari, però no només per la garantia del sistema
d’estabilitat del sistema elèctric menorquí, sinó també perquè
en pocs anys Menorca pugui produir excedents d’energia
renovable que ajudaran a la sostenibilitat de tot el sistema
elèctric de les Illes Balears.

I això és gràcies a les gestions d’aquesta conselleria i
d’aquest govern.

Tal vegada, és possible que vostè hauria de demanar al Sr.
Nadal per què va castigar Menorca durant tota la legislatura del
Sr. Mariano Rajoy sense instal·lar i sense reparar el primer
cable de connexió entre Mallorca i Menorca, que és una realitat
gràcies a aquest govern.

Moltes gràcies, Sr. (...)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident.

I.7) Pregunta RGE núm. 14207/20, presentada per la
diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a brots de la COVID-19 a
les residències de les Illes Balears.

Setena pregunta, RGE núm. 14207/20, presentada en
substitució de la RGE núm. 14190/20, relativa a brots de la
COVID-19 a les residències de les Illes Balears, que formula
la diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a totes i a tots.
Considera el Govern que han pres les mesures adients per tal
d’evitar nous contagis, nous brots a les residències de les Illes
Balears?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

Gràcies, president, gràcies diputada per la seva pregunta.
Vull començar i donar el condol a les 117 persones residents
que han mort des de l’inici de la pandèmia a la nostra comunitat
autònoma.

Les residències tenen col·lectius de persones molt
vulnerables, molt febles, habitualment amb malalties
complexes, amb diverses malalties i, per tant, han estat una
prioritat no només per a aquest govern, sinó diria que també per
als consells i per als ajuntaments.

A les residències es troben aquestes persones d’edat
avançada, per això hem unificat esforços entre totes les
administracions i tenim tres objectius prioritaris i crec que
s’han pres totes les mesures possibles per afrontar aquestes
objectius prioritaris: el primer és detectar el major nombre de
casos possibles per aïllar-los i per poder-los atendre; per una
altra banda, donar-los l’atenció que necessiten cada un d’ells
per resoldre i atendre les seves necessitats; establir protocols
d’actuació i plans de contingència i ajudar a totes les
residències a dur-los a terme.

Jo diria que des de Salut, com a tota la resta d’institucions,
i molt més amb aquestes vulnerables, estenem la mà per
intentar donar la millor resposta possible.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Miri, Sra. Consellera, la primera ona es va caracteritzar a
les residències per la falta d’equips de protecció, no tenien
guants, no tenien EPI, no tenien mascaretes i tampoc no tenien
PCR i no feien PCR ni cribratge de PCR a les residències, i
tenien saturació als centres sanitaris.

L’única mesura que vostès varen prendre en aquell moment
va ser restringir les visites a les residències i, com a resultat,
varen haver d’intervenir dues residències.

Davant el gran marge de millora que hi havia, tots els partits
polítics de l’oposició varen presentar propostes aquí, al
Parlament, que vostè parlava de propostes, bé, doncs en vàrem
presentar; propostes que es varen aprovar per unanimitat, com,
per exemple, protocols clars per als treballadors, desinfecció
periòdica de les residències, interior i exterior; revisió i
modificació de protocols; millora assistencial, etc.

I ara ens demanam què han fet, perquè vostè ens ha dit els
protocols, però no ens ha dit quins i no ens queden gens clar.
Davant una saturació sanitària que tenien en el mes d’abril,
vostè, la seva conselleria va enviar a totes les residències un
document per classificar els usuaris per colors, segons el seu
estat de salut, i així com estaven classificats rebien una
assistència o una altra.

Amb l’experiència del que ja havia passat, arriba una
segona ona, arriba una segona ona, Sra. Consellera, quan vostè
i el seu equip són de vacances, i la sensació general, un altre
pic, és de descontrol, d’abandonament i de deixadesa. L’única
mesura que han pres ha estat augmentar les ràtios
sociosanitàries en un 15%.

Dia 31 d’agost vàrem saber que a Sant Joan hi havia un brot
amb 77 contagis i 2 defuncions. Ahir, Sra. Consellera, 15 dies
després, el brot eren 106 contagis i 6 defuncions. Avui hem
sabut que ja en són 10. Li he de dir que just amb 15 dies un
75% dels usuaris es troben contagiats en aquesta residència.

Però si miram el total de les Illes Balears és molt, molt
preocupant, perquè dia 31 d’agost teníem a totes les Illes
Balears 88 usuaris actius contagiats i ahir, Sra. Consellera,
teníem 233 usuaris actius contagiats. Per tant, s’han triplicat els
contagis just en 15 dies.

Una bona o una mala decisió por marcar la diferència entre
una bona o una mala gestió, però vostè, sense prendre mesures
urgents i valentes, ens du directament a l’abisme.

Jo li deman, Sra. Consellera, abans que tornin enviar aquest
quadre amb els colors a les residències, què fan comptes fer?
Perquè és molt urgent!

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

Gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Diputada, tot el que vostè
ha dit que havíem de fer està més que fet. A la primera onada
vàrem (...) totes les residències i vàrem ser la primera
comunitat autònoma a fer-ho, i no hem deixat de fer-ho, ni
deixarem de fer-ho.

S’han pres aquestes mesures: es revisen de manera diària
tots els casos positius i tots els seus contactes per part de Salut,
hi ha un grup de treball que es troba contínuament pendent de
totes les incidències entre Serveis Socials, entre els consells
insulars i entre Salut.

Evidentment, les persones positives que necessiten
hospitalització ingressen a un hospital i són traslladats. S’han
limitat horaris de visita i s’han limitat sortides, és cert que s’han
limitat perquè també així ho recomanen els experts. Perquè, ho
torn dir, les mesures que es prenen són amb criteris tècnics i
científics, tots els protocols es troben en marxa, els plans
d’actuació es troben en marxa, els plans de contingència també.
Donam atenció sanitària amb professionals experts allà on les
residències no arriben, la majoria de gestió privada, Sra.
Diputada, la majoria de gestió privada.

Per tant, moltes propostes, moltes damunt la taula. I una
vegada més els ho dic: propostes i no crítica destructiva.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

I.8) Pregunta RGE núm. 14191/20, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a previsions en relació amb
l’inici del curs escolar.

Vuitena pregunta, RGE núm. 14191/20, relativa a
previsions en relació amb l’inici del curs escolar, que formula
el diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Sr. Conseller,
vostè va comparèixer dia 1 aquí, en el Plenari, va explicar que
tot aniria molt bé en matèria d’educació i el que sí va quedar
clar és que vostès havien fet una previsió amb una opció A i al
final es va aplicar de veres i corrents l’opció B. El fet que
demostra aquesta improvisació és que els criteris es varen
publicar en el BOIB un parell de dies després del dia 1 i pocs
dies abans de començar el curs escolar.

Per tant, considera vostè que la conselleria ha previst
adequadament el començament del curs escolar?
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula el conseller d’Educació,
Universitat i Recerca.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, president, moltes gràcies, Sr. Lafuente, per
la seva pregunta. Miri, nosaltres, quan vàrem passar de
l’escenari A a l’escenari B no va ser una qüestió de caprici,
sinó que l’escenari A ja estava passat per una situació de la
pandèmia concreta i com que la situació de la pandèmia ha
estat pitjor durant el mes d’agost es va considerar, d’acord amb
Salut, que havíem de passar a l’escenari B, que implica
presencialitat dins infantil i primària i primers cursos de
secundària, una presencialitat mixta, diguem entre dies alterns,
nins a partir d’ESO, batxillerat, FP, etc. Per tant, ens vàrem
adaptar a la situació.

I els centres, dins el Pla de contingència que havíem fet el
mes de juliol els equips directius tenien previst també l’escenari
B, el que passa és que havíem treballat més l’escenari A, ja ho
vaig dir i no em sap greu dir les coses, i simplement es varen
adaptar a l’escenari B per les circumstàncies. I creiem que
realment aquesta és la qüestió, intentar adaptar-nos a les
circumstàncies, no podem seguir amb un model quan les
circumstàncies de fora són distintes, i aquesta ha estat
l’explicació.

Per tant, d’imprevisió no n’hi ha haguda mai, simplement
ha estat adaptació a les circumstàncies, i diré més: crec que s’ha
fet més feina que mai per part de la conselleria, però sobretot
per part dels equips directius els quals han fet una feina
excel·lent. I jo ho he reconegut en tots els sentits, perquè
aquesta és la qüestió.

Però és una feina compartida, una responsabilitat
compartida i, per tant, jo li diria que hem de planificar d’acord
amb les circumstàncies i ens adaptam d’acord amb els recursos
que hem passat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President, gràcies, Sr. Conseller, per la seva
contestació. Jo li diré el que diu la Junta de Personal Docent
No Universitari de Menorca davant l’inici del curs escolar, ho
dic perquè no digui que és l’oposició que es dedica a crispar i
que critica perquè sí, i el que diu és: “Les instruccions han
canviat dia a dia, la Conselleria d’Educació no adopta la
resposta necessària real per iniciar el curs amb garantia. La
falta de planificació en..., no s’ha planificat amb antelació i
falta de recursos necessaris que no s’han tengut. Els centres de
primària perden la figura dels mestres especialistes, que passen

a tutors, els de secundària perden els coordinadors, els suports
i les activitats extraescolars, restant qualitat a l’ensenyança.
S’han eliminat ATE, per exemple a l’escoleta d’Alaior d’Es
Pouet. La disponibilitat d’espai s’ha fet sense planificació i el
que fa és crear desigualtat entre els centres, concretament a
Menorca només s’han posat 21 nous docents, amb una clara
discriminació, no arriben ni tan sols a un professor per cada
centre.”

No s’arriba ni a les ràtios que vostè va dir aquí, en el
Plenari, que no hi hauria cap escola d’infantil amb més de 20
alumnes, no és cert açò. No es fa cap garantia de les proves
PCR als mestres ni té personal sanitari els centres educatius, no
hi ha una garantia de seguretat sanitària en els centres.

El sindicat STEI denuncia que l’assignació de places s’ha
fet malament i amb errors.

Per tant, tot aquest desastre no s’arranja amb una carteta, Sr.
Conseller, açò demostra que vostès no han planificat
correctament i els que han patit les conseqüències són els
alumnes i els professors. Han fet la feina els equips directius,
han fet la feina els docents, han fet la feina els pares, però la
conselleria i vostès no han fet la feina, vostès tenen un suspens,
la resta tenen un aprovat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula el conseller d’Educació.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Lafuente, jo respect, com
sempre, jo no he perseguit mai ni directors, ni docents, com
vostès feien, i jo respect absolutament...

(Alguns aplaudiments)

... tot el que han fet els equips docents. Miri, jo comprenc
moltes de les crítiques, no entraré en tota l’anàlisi perquè seria
molt llarga, em centraré en una situació dels 21 docents que
vostè ha dit a Menorca.

Nosaltres hem repartit no amb criteris territorials, sinó amb
criteris de necessitats, i Menorca és l’illa no només que perd
població escolar, sinó que té les ràtios més baixes de totes les
Illes Balears, unes ràtios que oscil·len entre 16 i 17. Què hi pot
haver algun centre que en tengui més? Sí, però nosaltres
aplicam també la distància, la distància, la ventilació, les
mascaretes i les mans netes, aquestes és el que diuen tots els
epidemiòlegs, que els centres escolars són més segurs que mai
si s’acompleixen les normes i si hi ha una coherència entre el
que es fa fora i el que es fa a dins.

Jo entenc que realment ens trobam en una situació que la
pandèmia ho abraça tot, jo li demanaria, i li puc assegurar que
si jo estigués en el seu lloc, sap què hagués fet, Sr. Lafuente?
M’hagués posat a disposició de la conselleria per intentar entre
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tots treure un millor curs, vostès s’escuden en una declaració de
la...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, el seu temps s’ha acabat.

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. Conseller.

I.9) Pregunta RGE núm. 14192/20, presentada per la
diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Balears com a destinació
segura.

Novena pregunta, RGE núm. 14192/20, relativa a Balears
com a destinació segura, que formula la diputada Sra. María
Salomé Cabrera i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente, buenos días, señoras y señores
diputados. Sr. Conseller, ¿considera que Baleares ha sido un
destino seguro? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrera. Té la paraula el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sr. Presidente. Sí, Sra. Diputada, considero que ha
sido un destino seguro, sobre todo por el trabajo que han hecho
nuestras empresas, nuestros trabajadores en aplicación de los
protocolos de seguridad, el esfuerzo enorme que han hecho
desde la unidad, trabajando conjuntamente con el Instituto
Balear de Seguridad y Salud Laboral, trabajando
conjuntamente con Salud Pública para preparar esta dificilísima
temporada turística que hemos tenido.

Considero que han hecho un esfuerzo enorme en poder
abrir, que han abierto, que el mes de julio ha sido la comunidad
autónoma que más turistas ha recibido a nivel nacional, que ha
sido gracias al esfuerzo que han hecho, a la planificación que
se ha hecho y que nos ha permitido recuperar en el mes de julio
y agosto una pequeña parte en una situación tan difícil como la
que nos encontramos.

Es una situación especialmente difícil, los turistas han
salido de estas islas diciendo en sus países de origen que
estaban en un destino seguro, así lo vemos en las redes sociales,
así se ve en todas las empresas que nos han pasado toda la
información que se ha suministrado, y, desde luego, eso nos
debe permitir volver a reposicionarnos cuando nuestra situación
de incidencia baje a unos niveles más bajos.

Yo creo que todo el trabajo que se ha hecho ha servido y
desde luego creo que todos deberíamos defender el esfuerzo del
sector y, por supuesto, mantener que somos un destino seguro,
éramos un destino seguro y lo seguiremos siendo. Y creo que
ustedes también deberían ir en ese discurso de forma unitaria,
como ha pedido tantas veces el sector, tanto empresas,
trabajadores, como gobierno.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Seguramente, si hubiéramos sido un
destino seguro la temporada no hubiera acabado en agosto, Sr.
Conseller.

El principal reto que tenía usted para esta temporada era
constituir Baleares como destino seguro, si no la temporada
fracasaría como, lamentablemente, así ha sido. Había una
oportunidad y ustedes la han desperdiciado. No era tarea fácil,
lo sé, pero usted y la Sra. Armengol, con su inacción, han
generado incertidumbre, no se han anticipado ni han liderado
medidas para la tan necesaria recuperación de la confianza de
los mercados.

Hoy Baleares es la región de Europa más dañada, lidera las
cifras de paro, cientos de empresas han cerrado y de momento
solo en turismo extranjero Baleares perderá más de 12.700
millones de euros.

Pusieron en marcha ustedes el plan piloto con gran esfuerzo
del sector turístico, sí, pero no ha servido de nada porque
ustedes no han mantenido los corredores seguros. Si la falta de
humildad no hubiera marcado sus actuaciones hubieran
atendido las propuestas que veníamos demandando desde el
minuto cero: controles en puertos y aeropuertos, PCR en origen
o tests masivos en destino, mandato que ustedes siguen sin
cumplir desde hace meses.

¿Para cuándo un destino seguro, Sr. Conseller?

El sector turístico hizo los deberes, sí, pero ustedes no. ¿Le
parece normal que ante el veto de nuestros principales
mercados no iniciaran ustedes una defensa a ultranza de nuestro
destino ante esos países, máximo cuando se llevaban nuestros
turistas a Grecia o a Turquía?

¿Le parece normal que no hayan implicado al Gobierno
Sánchez en la defensa del turismo de Baleares, como ha hecho
Canarias, que hasta la ministra Calviño hablaba la semana
pasada de salvar su temporada y la ministra Maroto ha
accedido ya a pedir PCR a los turistas que vayan a Canarias?
¿Por qué ningún ministro dijo de salvar la temporada de
Baleares hace meses? Pues porque ustedes no lo lucharon,
porque esto no se soluciona con propaganda ni con titulares, Sr.
Conseller.
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¿O le parece normal que ustedes ya hayan recortado un 40%
de la partida de mejora de conectividad aérea y la estrategia
turística de 2020?

Y le digo que no es normal, ya se lo digo yo, pero vemos
que lo suyo no es gestionar sino prohibir, ¿o no es humo
echarle la culpa a sus compañeros de bancada con su
ineficacia?

Sr. Conseller, tiene una gran tarea por delante y nos
preocupa cómo va a afrontar el 2021 y qué medidas va a tomar,
porque Baleares como destino turístico de primer orden, del
que dependen miles de personas y empresas, necesita y se
merece recuperar el posicionamiento y el prestigio que tanto
esfuerzo ha costado conseguir a tanta gente y que ustedes no
han sabido o no han querido ni mantener ni defender.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrera. Té la paraula el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Yo creo que -gracias, presidente- ojalá tuviésemos una
oposición al nivel de nuestras empresas, trabajadores y
trabajadoras para salir todos juntos de esta situación...

(Alguns aplaudiments)

... tan compleja en la que nos encontramos.

Baleares lideró en julio el turismo internacional de España
y en agosto ha tenido una mejor apertura que otras
comunidades autónomas. Las comunidades autónomas que
reciben turismo internacional son Andalucía, Murcia, Valencia,
Cataluña y Canarias, en todas ha habido rebrotes, en todas,
gestione quien gestione. Yo hablo con todos mis compañeros
y todos estamos haciendo lo posible por abrir, en todas ha
habido rebrotes y todas han cerrado antes la temporada que
nosotros. Hay algunas comunidades con dificultades como
puede..., dice usted que es Canarias, que ni siquiera el mes de
julio tuvo lo que tuvo el año anterior.

Por tanto, estamos ante una situación global donde con el
Gobierno de España hemos pactado hacer medidas para los
archipiélagos de forma conjunta, las mismas para los
archipiélagos. Los anuncios se hacen en distintas comunidades
autónomas, pero se hacen para el conjunto de las islas. De la
misma forma que lo hemos dicho en muchas ocasiones, siempre
se beneficiarán todas.

Le diré una cosa, nosotros haremos lo que haga falta y lo
volveremos a probar las veces que haga falta con nuestro sector
privado, con nuestros trabajadores y trabajadoras para
recuperar el mayor nivel de actividad económica, como están
haciendo todas las comunidades autónomas, como está
haciendo el Gobierno de España, como hace Grecia, como hace
Portugal o como hace Croacia. Por eso ayer se canceló la

World Travel Market, no es un tema de Baleares, es un tema
del turismo a nivel mundial y ojalá lo viesen y ojalá
colaborasen mucho más.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, el seu temps s’ha acabat. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.10) Pregunta RGE núm. 14193/20, presentada pel
diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ajuts per als autònoms. 

Desena pregunta, RGE núm. 14193/20, relativa a ajuts per
als autònoms, que formula el diputat Sr. Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president. Bon dia a tots, diputades i diputats. Bon
dia, conseller de Treball. El Partit Popular no va poder
subscriure el Pla de reactivació de la presidenta Armengol,
perquè a pesar d’haver fet propostes en sentit positiu, a pesar
també d’estar d’acord amb algunes de les mesures proposades
per vostès ja li vàrem advertir que algunes de les mesures eren
totalment insuficients. El temps, tres mesos després, ens ha
donat ja la raó, ens agradaria que no hagués estat així, ens dol
en el cor, però el temps ens ha donat la raó.

A la segona intervenció li faré una proposta, un
plantejament una altra vegada en sentit constructiu, els
tornarem a estendre la mà, però abans, conseller, ens agradaria
que ens explicàs, en quin estat està actualment la línia d’ajuts
a autònoms del Govern?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sagreras. Té la paraula el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sr. Presidente. Casi estoy más inquieto por la
segunda parte entonces que por la primera. En todo caso le diré
-y quiero decirlo públicamente- que se está haciendo un
esfuerzo enorme en la gestión de la convocatoria de autónomos
con más de 15 millones de euros para ayudar directamente a los
autónomos, que quiero pedir disculpas a todos los autónomos
que todavía no han recibido la ayuda porque la tramitación es
compleja y lenta, porque se han puesto equipos especiales para
poder tramitar esa ayuda a autónomos, porque gracias al
Decreto ley 8 se permite ahora reagrupar a personas de otras
consellerias, como está haciendo la Conselleria de
Administraciones Públicas, para poder gestionar mejor el
volumen de ayudas que tenemos que tramitar, prácticamente
unas 10.000, que ya vamos prácticamente en las 1.000 y que
durante el setiembre se va a ir a una velocidad mucho mayor
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por las dificultades que hubo en la aplicación durante el mes de
agosto, que también estamos trabajando con el Gobierno de
España en la mejora de la prestación por cese de actividad, que
ya llega a más de 50.000 autónomos de nuestra comunidad
autónoma, que la línea de ISBA ha llegado ya a más de 1.900
operaciones con más de 160 millones de euros donde también
se están destinando a autónomos. Y son todas estas líneas que
no sé porqué ustedes no suscribieron, que ahora creo que me
explicará, pero desde luego que demuestra que el Partido
Popular no ha estado a la altura de los autónomos y que
deberían seguir apoyando, impulsando y haciendo propuestas.

Todas las que le he dicho son propuestas pactadas con las
principales organizaciones empresariales de nuestras islas
precisamente para la recuperación de ese tejido. Y si hay un
retraso pedimos disculpas, estamos tramitándolo y desde luego
es el mayor esfuerzo que se ha hecho en esta comunidad
autónoma.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, conseller. Li he de reconèixer que crec que és un
bon començament que vostè reconegui que la gestió no ha estat
tan bona com seria desitjable i que les quantitats tampoc no han
estat suficients, no han bastat per a res. 

Jo li posaré dos exemples. Vostè sap que jo abans de venir
aquí al Parlament m’atur a fer el cafè, som una taulada de
treballadors i d’autònoms: lampistes, electricistes, margers,
picapedrers, ... Una taulada que tal vegada no és significativa,
però sí és representativa del que són els autònoms de les Illes
Balears, gent que posa els carrers els matins, que s’aixeca prest,
que inverteixen els doblers que no tenen i que posen tota la
seva il·lusió per crear llocs de feina i bones condicions
laborals. Cap d’ells, cap d’ells no ha pogut accedir a aquestes
ajudes del Govern, la qual cosa ens fa pensar que menys d’un
10% dels autònoms de les Illes Balears ha pogut accedir a
aquestes ajudes que va proposar el Govern. 

Vostè dirà, “això ho diu el Sr. Sagreras, s’ho pot inventar”.
Vostès mateixos varen reconèixer dia 22 de juliol, deu minuts
després que es posàs en marxa la convocatòria, que aquesta
havia quedat sobrepassada. 

Quina és la nostra proposta, conseller? La que vàrem fer el
primer dia, augmentin aquests 15 milions a 200 milions d’euros
per als autònoms. Com? Com? Via endeutament, si és
necessari. L’excepció del coronavirus ho justifica, però també
comencin reduint despesa supèrflua, càrrecs a dit, estructura
política, i destinin tots aquests doblers a ajudar les empreses,
els autònoms i els petits empresaris, perquè només així
asseguraran també els llocs de feina.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Té la paraula el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Sr. Presidente, gracias. Sr. Sagreras, yo comparto la
preocupación que tienen ustedes por los autónomos, pero
nosotros además de compartirla tomamos medidas. 

Sí me gustaría decir dos cosas, en el peor momento de la
crisis financiera, cuando caían más autónomos en esta
comunidad autónoma, el compromiso suyo que defiende
siempre a los autónomos, ¿sabe cuál fue?, ¿usted sabe cuál
fue?, ¿sabe cuántas ayudas destinaron en el peor momento de
nuestra historia a los autónomos de 2011 a 2015? Pero... -Sr.
Costa, no se ponga nervioso que era usted el que recortaba. Sr.
Costa, no se preocupe, ya sabemos que es usted el que
recortaba estas ayudas, las recortaba usted- destinaron
2.300.000 euros en lo peor de la crisis durante cuatro años,
¡2.300.000 en los cuatros años!, o sea, a medio millón por año.
Ese es el compromiso en el peor momento de la historia del
Partido Popular. Esta comunidad autónoma en el peor
momento, más de 15 millones.

¿El Gobierno de España tenía una prestación por cese de
actividad para autónomos en el peor momento de la crisis? No.
Cero euros para los autónomos por parte del Gobierno del
España, del Gobierno del Sr. Rajoy, ¿por qué?, por lo que ha
dicho el Sr. Costa, porque tenían que recortar. 

Ahora lo que tenemos que hacer es impulsar la economía
inyectando. Eso es lo que hace este gobierno, eso es lo que
hace el Gobierno de España. Ojalá ustedes estuviesen de lado
del Gobierno de España y del Gobierno de Baleares.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.11) Pregunta RGE núm. 14194/20, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a caiguda d’ingressos no financers de la
comunitat autònoma. 

Onzena pregunta, RGE núm. 14194/20, relativa a caiguda
d’ingressos no financers de la comunitat autònoma, que
formula el diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Costa. 

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputades. Sra.
Consellera, bon dia. Bé, en principi vostè a final de mes, si fa
com cada any, presentarà el sostre de despesa. Li he de
reconèixer que no sé com ho farà perquè el Sr. Sánchez, si no
ens diu ara mateix el contrari, no li ha comunicat a vostè les
bestretes a compte del sistema de finançament 2021, no sabem
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per a 2021 quins són els objectius de dèficit i, en fi, el Sr.
Sánchez parla molt de pressupostos, diu que l’oposició li ha de
donar suport als pressupostos i ningú no ha vist res, ningú no ha
vist cap nombre ni sabem absolutament res, si vostè, Sra.
Consellera, no ens diu el contrari.

En tot cas, el que sí sap tothom és que de cara a 2021 es
produirà una caiguda d’ingressos tributaris de dimensions ara
mateix desconegudes. Li dic una cosa, ara el Sr. Negueruela
parlava de la legislatura 11-15, miri, de 2008 a 2011 els
ingressos tributaris varen caure 1.000 milions d’euros. Les
caigudes del PIB són majors aquesta vegada, no sé quant
cauran aquesta vegada. Ens podria dir què passarà o què farà
vostè davant les caigudes d’ingressos tributaris que vénen cap
a 2021?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Té la paraula la consellera d’Hisenda i
Relacions Exteriors.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. Costa. Davant d’una
caiguda del PIB sense precedents a nivell mundial, a nivell
europeu, a nivell estatal, a nivell d’aquesta comunitat autònoma
òbviament els ingressos públics es ressentiran i es ressentiran
perquè es ressentiran els ingressos privats. Es ressentiran i
s’estan ressentint perquè les famílies i les empreses ho estan
passant malament i ho passaran malament. Davant d’això, el
que farem i el que fa aquesta situació és que reiterem el nostre
compromís amb el nivell de prestació de serveis públics que fa
aquesta comunitat autònoma i que s’ha revelat com una xarxa
de suport imprescindible davant la situació que estam vivint en
aquest moment. I prioritzar aquelles inversions que siguin
tractores per a la recuperació, per a la resiliència i per a la
diversificació del nostre model econòmic. 

Moltíssimes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Consellera, té la paraula el Sr. Costa. 

EL SR. COSTA I COSTA: 

Gràcies Sr. President. Miri, davant de la brutal crisi
econòmica que ja estam patint i la caiguda d’ingressos que es
produirà de cara a 2021, vostè, Sra. Consellera, sap
perfectament que pot fer tres coses, tres coses.

La primera cosa que vostè pot fer és retallar despesa. Vostè
ja ens han dit que no retallaran. Ja ens ho han dit per activa i
per passiva, eh?, fa vuit anys que ens diuen que vostès no
retallaran. En fi, vostès no retallaran ni tan sols les
hiperestructures de càrrecs que vostès tenen. Es pot governar
amb set conselleries, trenta-una direccions generals i la meitat
dels assessors, però vostès ni tan sols això volen fer. Ja ho
veurem si ho faran! Vostès ens parlen molt de “no retallarem!”

però ja veurem si..., tant de bo que no ho facin, eh?, tant de bo
que no ho facin. 

La segona cosa que es pot fer, Sra. Consellera, és apujar els
imposts. Apujarà els imposts, Sra. Consellera, de cara a 2021?
Sí o no. És molt senzilla la pregunta que li faig: apujarà els
imposts? Sí o no. Ens ho pot anticipar avui. 

I la tercera possibilitat que vostè té, Sra. Consellera, és
endeutar la comunitat autònoma fins que rebenti tot. Vostès és
el que varen fer de 2008 fins a 2011: va rebentar tot. Com que
no varen poder endeutar prou la comunitat autònoma varen
deixar 1.600 milions d’euros dins dels calaixos, que també
poden fer-ho, això és una possibilitat que vostès poden fer. 

Sra. Consellera, els ciutadans de Balears ja són persones
adultes i mereixen saber sense cap tipus de dubte què se’ls ve
damunt, no els decepcioni. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Costa, té la paraula la consellera d’Hisenda. 

LA CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau): 

Gràcies, Sr. President. Sr. Costa, que la situació de la
hisenda pública serà complicada és una obvietat, esper que això
no li reporti cap satisfacció i que d’això no pretengui treure cap
rèdit partidista. 

(Alguns aplaudiments)

La profunditat, l’amplada i la duració d’aquesta situació
dependrà de moltíssimes coses que encara no sabem, de la
durada de la crisi sanitària i de la nostra capacitat de resiliència
i del nostre esforç compartit, de tots: dels que governam i dels
que són a l’oposició. 

Davant aquesta situació que implica patiment de persones
-que implica patiment de persones- el que estam fent és cercar
els marges financers per donar suport a les famílies i per donar
suport a les empreses, via un tractament específic per a les Illes
Balears com s’està fent amb la qüestió dels ERTO a Balears,
via amb un tractament específic en matèria de finançament, via
fons extraordinaris com s’ha fet amb el fons extraordinari de la
COVID durant 2020, via presentació de projectes europeus que
ens permetin captar fons per fer inversions a les Illes Balears,
necessàries per modernitzar i per transformar el nostre model
econòmic en un model més resilient. 

I per això hem firmat el pacte de reactivació i diversificació
de les Illes Balears, amb la mesa de diàleg social, amb les altres
institucions d’aquestes Illes Balears, consells insulars, la
FELIB, ajuntaments, amb els sindicats, amb les patronals i amb
molts de grups polítics. Perquè tots sabem que la política de les
seves polítiques de retallades varen ser un fracàs absolut amb
conseqüències nefastes. I, en aquest full de ruta nou que
compartim, esperam al Partit Popular. 

Moltíssimes gràcies. 
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.12) Pregunta RGE núm. 14196/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures immediates
que durà a terme el Govern per donar una solució a
l’increment de les llistes d’espera i la demora en les
consultes dels metges especialistes i les intervencions
quirúrgiques. 

Dotzena pregunta RGE núm. 14196/20, relativa a mesures
immediates que durà a terme el Govern per donar una solució
a l’increment de les llistes d’espera i la demora en les consultes
dels metges especialistes i les intervencions quirúrgiques, que
formula el diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola del Grup
Parlamentari Ciudadanos. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Moltes gràcies, president. Us deman que em permeteu 10
segons, robar-los a aquest temps, per traslladar -com a secretari
general del meu grup parlamentari- l’agraïment dels cinc
diputats companys del meu partit per les mostres
d’acompanyament i l’interès de tots els membres d’aquesta
cambra, d’aquesta institució, moltes gràcies. 

I ara bé, consellera, el meu grup parlamentari -i entenc que
tots els grups parlamentaris d’aquesta cambra- som conscients
de la situació extraordinària que estam vivint amb aquesta
pandèmia des del mes de març i, a més a més, hem tengut
temps i experiència per saber-ho. El Govern arrossega, i
entenem, ja d’una forma evident, una assignatura suspesa amb
el greu problema de les llistes d’espera i la demora a segons
quins àmbits de les consultes d’especialitat i cirurgies no
urgents. El teníem ja l’any passat, ja ho arrossegam fa uns anys,
i s’ha agreujat molt més amb el tema de la primera onada amb
el confinament, on va arribar a una demora de 80 dies de
mitjana a segons quines consultes i 140 en cirurgies. Era
previsible, ho varen reconèixer vostès i tota aquesta cambra,
una segona onada, no l’hem qüestionada, i en el mes d’agost
encara s’han empitjorat més les xifres, la mitjana, amb un
augment de la demora en consultes: 14.000 pacients esperen
més de 60 dies, i 4.000 pacients esperen 180 dies per a una
cirurgia no urgent.

A més a més, s’ha suspès -per decret- el tema de la garantia
dels pacients, pel tema de la demora, i moltes famílies
necessiten i exigeixen una resposta immediata i eficaç a aquesta
seva agenda sanitària. Per tant, li demanam: quines mesures
urgents i immediates durà a terme el seu departament per fer
front a aquesta insostenible llista d’espera i de demora,
consellera? Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Gómez, té la paraula la consellera de Salut i
Consum. 

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard): 

Gràcies, president, gràcies, Sr. Diputat. La veritat és que li
he de dir que en aquests moments crec que l’objectiu prioritari
-no només d’aquest govern sinó de tot el món- és la lluita
contra la pandèmia. Això ens col·loca en una situació molt
especial i molt diferent, malgrat això, les llistes d’espera i la
lluita contra les llistes d’espera sempre ha estat un objectiu
d’aquest govern i crec que ho hem demostrat durant els cinc
anys anteriors abans de la pandèmia. 

No s’han deixat de prendre mesures com potenciar
l’activitat extraordinària, potenciar l’activitat d’horabaixa,
poder retribuir també a atenció primària l’activitat, s’ha
potenciat la consulta telemàtica i la telefònica -que no hi era-,
i s’ha continuat concertant i es continua concertant -ara més
que mai- amb els centres privats. 

De tota manera, si comparam les dades, vostè diu “una
assignatura pendent”, pendent?, pendent sempre serà complicat
arribar a tenir zero pacients en llista d’espera, això no passarà
mai, el que sí volem és tenir una demora raonable. I hem estat
capaços de fer-ho, perquè després d’una nefasta gestió del
Partit Popular, aquest govern ha aconseguit -o va aconseguir-
amb 70.000 persones més i una pandèmia per damunt encara
tenir xifres millors de les que teníem el 2015, i no em consola,
no em consola perquè crec que són molts els esforços que s’han
de fer però també estic segura que si hem demostrat que som
capaços de reduir-la i de complir amb el decret de garantia de
demora, tornarà a estar en marxa el decret i continuarem
prenent mesures per a millorar-les. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Gómez. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, president. Consellera, duim sis mesos, sis mesos
d’aprenentatge. I era previsible la segona onada, com li he
comentat abans, però és que a més a més la improvisació no és
precisament el que ha de..., ha de ser una excepció, no ha de ser
el que ha de seguir gestionant aquesta pandèmia, i la previsió
precisament és el que ha d’orientar aquestes estratègies.

Miri, s’ha d’actuar enfront de les conseqüències, tots hem
d’actuar enfront de les conseqüències de la pandèmia, però
també de les restriccions i les resolucions que es prenen sobre
el tema de la pandèmia. Era previsible l’augment, però és que
s’han tancat unitats bàsiques, s’han restringit les visites
presencials als centres de salut i a les consultes, el cansament
del personal, el torn de vacances que s’ha alterat, les baixes de
professionals contagiats, tot això s’ha de preveure i s’havia de
preveure a una segona onada.

Miri, el nostre grup parlamentari li va insistir molt en el
pacte per a la reconstrucció i la reactivació, i recordi el que li
vàrem dir: la prioritat és una prioritat sanitària. Ha de ser vostè
valenta, consellera, el seu llibre de capçalera ha de ser aquest
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pacte per a la reconstrucció i la reactivació social, signat per
cinc forces polítiques amb la majoria de la societat civil. No
han de ser els Acords de Bellver, per fixar les mesures ara, ha
de ser aquest altre, el vademècum del seu departament ha de ser
els acords signats per la societat civil. 

Nosaltres li proposam tres mesures importants: una d’elles
-sobretot- és concertar més amb la xarxa de la salut privada, és
important perquè no és suficient l’hospital de Creu Roja ni el
de Sant Joan de Déu. Li proposam també la major contractació
de personal sanitari i de professionals, i aixequi les duanes...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Gómez, el seu temps ha finalitzat. Moltes gràcies.

Té la paraula la Sra. Consellera de Salut i Consum. 

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard): 

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, estam a una pandèmia i
cap expert del món -i dic cap expert del món- no va preveure
que aquesta segona onada es podria produir el mes d’agost.
Tant de bo nosaltres haguéssim estat capaços de preveure-ho,
però ja he dit: cap expert del món.

Som molt conscient que darrere de cada persona que espera
a una llista hi ha un problema de salut que s’ha de resoldre, en
som molt conscients, i li posaré un exemple del mes d’abril, o
sigui, els mesos de juny i juliol, que ja no hi va haver tants de
casos COVID positius ni tants d’esforços es varen haver de
dedicar, fins i tot en període de vacances, varen disminuir les
consultes, aquestes que esperen més de sis mesos, en 8.000
persones; el mes d’abril en teníem 21.000 i el mes de juliol,
13.000. Es fan moltíssims esforços, i s’ha mantingut la demora
mitjana, a pesar que ha augmentat molt..., fer més consultes vol
dir més intervencions quirúrgiques, però s’ha mantingut la
demora mitjana.

No es deixa de fer feina, no es deixa de concertar, no es
deixa de contractar. Hi som per servir als ciutadans i ho tenim
molt clar, servir i protegir els ciutadans. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.13) Pregunta RGE núm. 14166/20, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a distribució del fons COVID-19 estatal
destinat a educació.

Tretzena pregunta, RGE núm. 14166/20, relativa a
distribució del fons COVID-19 estatal destinat a educació, que
formula el diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Bon dia,
Sr. Conseller. Fa unes setmanes van saber que, dels 2.000
milions del fons COVID estatal destinat a educació, a les Illes
Balears n’hi correspondrien 50, 50 milions que és una quantitat
que ja permet fer coses ambicioses. La pregunta que li fem és
com té previst distribuir aquests 50 milions.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula el conseller d’Educació,
Universitat i Recerca.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, president, diputats, diputades. Sr. Castells,
moltes gràcies per la seva pregunta. 

Miri, crec que és important constatar dues coses. En primer
lloc, la forma distinta que hi ha hagut de treballar la crisi entre
la crisi que hi havia quan hi havia el Sr. Rajoy a ara. Quan hi
havia el Sr. Rajoy varen retallar 10.000 milions d’euros de salut
i educació; es varen retallar docents, aquí a les Illes 800
docents; hi va haver realment amb la LOMCE una pujada de
ràtios, i actualment la forma d’abordar la crisi és diferent.
Vostè ho ha dit: hi ha 16.000 milions per a les comunitats
autònomes, dels quals n’hi ha 2.000 per a educació, i a les Illes
Balears hi haurà uns 400 milions globalment i uns 50 i escaig
per a educació. Jo crec que això demostra dues coses: una
forma distinta de respectar, de potenciar l’estat del benestar, i
això és important, i reconec que aquests 50 milions són
importants de cara a tenir una educació de més qualitat i de més
equitat. 

Miri, nosaltres..., i a tot això s’han d’afegir també tots els
programes de cooperació territorial, que també és important
dir-ho. En aquests moments de formació professional hi haurà
uns 10 milions d’euros per a les Illes Balears, i en programes
d’inclusió educativa hi haurà uns 4 milions i escaig d’euros.
Això significa, per tant, que amb els 50 milions més aquests
dos programes de cooperació territorial parlam de 55 milions.

Com ho distribuirem? Miri, no li ho llegiré tot, després ja
li ho concretaré, però material d’higiene i salut, 2 milions 800;
ampliació d’ajudes de menjador, 3 milions 400; funcionament
de menjadors, monitors, 1 milió 200; indemnitzacions
contractes menjador, 400.000; augment de la quota de
professorat per als centres públics, 23 milions; increment de
pagament per a centres concertats, 8 milions 200... És a dir, hi
ha tot el que significa la política educativa que estam duent en
aquests moments, una proposta clara de potenciar l’escola,
l’alumnat com a objectiu, l’escola pública però també l’escola
concertada.

Per tant creim que el Govern central ha fet un esforç, però
també el Govern de les Illes Balears ha estat sensible per dur a
terme aquests ingressos per tal de donar resposta a les
necessitats de l’educació. Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Li agrairé molt, Sr. Conseller,
que em faci arribar la llista dels temes perquè amb els que m’ha
llistat ràpidament m’han sortit 37 milions; encara ens en falten
13, que també és una quantitat important.

La partida més important que m’ha dit vostè d’aquests 37
milions són 23 milions per contractar més professorat; no sé si
aquí ja hi ha els 500..., o si aquests 23 serviran per contractar
més professorat. 

Nosaltres el que creiem, Sr. Conseller, i reconeixent la línia
argumental que vostè ha seguit, és a dir, crec que realment
aquesta crisi ens ha de servir com a oportunitat realment per
millorar algun dels aspectes, que en alguns eren escèptics i que
ara es veu que són imprescindibles perquè com a societat
avancem i puguem fer front a aquestes amenaces com aquesta
pandèmia que tenim.

Per tant l’educació és un element fonamental, i l’altre dia
que vostè va comparèixer li ho vaig tornar a dir, per a nosaltres
és un dels elements més importants a mitjà i llarg termini
perquè una societat sigui pròspera, i de tots els paràmetres que
tenen a veure amb la comunitat educativa no hi ha dubte, i
vostè ho sap millor que jo, que la ràtio entre alumne i professor
és fonamental; per això nosaltres creiem que s’hauria de fer un
esforç addicional per contractar més professorat. Estem
començant amb l’escenari B, el de la semipresencialitat, això
vol dir doncs que per exemple a partir de segon d’ESO els
alumnes van en dies alterns al centre, però els professors no fan
semipresencialitat, els professors hi són tot el dia atenent els
alumnes que hi són presencialment, i per tant tenim el repte de
qui atendrà aquells alumnes que no hi són presencialment, quan
sabem a més a més que aquest element és motiu de falta
d’equitat, perquè sabem que en aquest escenari de no
presencialitat els alumnes amb certes vulnerabilitats doncs
aquestes vulnerabilitats són agreujades.

Per tant li demanaria que amb aquests 37 milions que
encara..., aquests 16 milions, perdó, que han quedat per
repartir, que facin un esforç suplementari per reforçar la
plantilla de professorat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula el conseller d’Educació.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, president. Sr. Castells, no farem un debat
sobre les ràtios i la seva relació amb el rendiment perquè hi ha
altres variables i vostè ho sap perfectament, però les ràtios que

hi ha quant a professors alumnes estan passant a les Illes
Balears d’un 12; a Catalunya és de 16. I les Illes Balears li puc
dir que ha estat de les comunitats autònomes des de 2015 que
ha fet un esforç més gros en temes de contractació de
professorat i de recursos per a educació, i això no ho dic jo, ho
diuen el ministeri i dades oficials. És així, Sr. Castells, i
nosaltres farem tot l’esforç que sigui possible d’acord amb les
circumstàncies que tenim.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

I.14) Pregunta RGE núm. 14184/20, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a col·laboració
publicoprivada en matèria de turisme en les circumstàncies
actuals.

Catorzena pregunta, RGE núm. 14184/20, relativa a
col·laboració publicoprivada en matèria de turisme en les
circumstàncies actuals, que formula el diputat Sr.  Marc Pérez-
Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la
paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, conseller. Conseller de Turismo, la industria
turística ha hecho los deberes, nuestro agradecimiento al
esfuerzo y a la solidaridad de nuestros empresarios que
mantienen abiertos sus establecimientos.

Sin empresas, sin autónomos, no hay recuperación posible,
no hay creación de empleo posible. Por tanto, Sr. Conseller,
¿cómo afrontará la colaboración público-privada en materia de
turismo en las circunstancias actuales?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sr. Presidente, y si me permite mis primeras
palabras son de solidaridad y de esperar que lo antes posible
estén todos ustedes con nosotros acompañándonos y desde
luego pudiendo debatir de tú a tú, porque es un placer hacerlo
cada vez que usted nos interpela.

Como sabe todas las decisiones que hemos tomado han sido
desde la colaboración público-privada. Todas las medidas que
hemos tomado han sido pactadas con el sector y ahora mismo
estamos volviendo a trabajar con el sector, como decía antes,
para volver a reabrir la mayor parte de nuestra planta hotelera
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en cuanto sea posible, porque se beneficiará desde luego a toda
nuestra oferta complementaria. Por tanto estamos trabajando
conjuntamente con ellos.

La semana pasada tuvimos reuniones con distintas
empresas, durante toda esta semana, con las principales
asociaciones, con las distintas agrupaciones de cadenas;
mañana mismo hemos vuelto a convocar a las distintas
federaciones, y le puedo anunciar que el jueves hay una nueva
reunión del grupo de trabajo con los distintos ministerios,
Gobierno de Canarias y nosotros, para acabar de ver qué
medidas podemos plantear para desde luego recuperar el
liderazgo internacional que tenemos en esa materia. Por tanto
el calendario de reuniones también implicará una convocatoria
a los consejos insulares para explicarles la situación en la que
nos encontramos antes de la propia reunión con el ministerio y
poder formar parte conjuntamente de todas las decisiones, y
convocaremos también a los partidos políticos firmantes del
pacto de reactivación para también entre todos seguir
informando de todas las medidas que se están tomando.
Creemos que desde la unidad, desde la unidad de los partidos
firmantes del pacto, desde la unidad con las principales
empresas de nuestra comunidad autónoma, a las que hay que
agradecer el impulso que han dado con los trabajadores y las
trabajadoras del sector, desde luego volveremos a plantear toda
la hoja de ruta posible para salir cuanto antes.

Desde luego quiero agradecer también su pregunta y su
talante constructivo, aunque pueda ser crítico en ocasiones.

(Algunes rialles i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sr. Conseller, el problema es lo que entiende el Govern por
colaboración público-privada en el sector turístico. No se trata
únicamente de hacer reuniones, y tenemos ejemplos
vergonzosos como el del Consorcio de la Playa de Palma o la
Comisión de Impulso al Turismo de la AETIB donde el sector
privado únicamente es un convidado de piedra.

Sr. Conseller, la industria turística le pedía tests y no le
hicieron caso, le pedía acción conjunta y no le hicieron caso.
Un poco de humildad no hubiera ido mal. Nos hubiera gustado
que el mismo ímpetu con el que manifestaba que no quería
turistas de excesos lo hubiera usado en luchar por tests en
puertos y aeropuertos y por desarrollar su fallida ley contra el
turismo de excesos. 

Es muy frustrante constatar que el Govern siempre ha ido
un paso por detrás de otras comunidades y de otras regiones
europeas.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos no deja de insistir en
la necesidad de la colaboración público-privada como
herramienta imprescindible para la reactivación y la concepción
del nuevo turismo, la nueva industria turística sostenible,

respetuosa con el medio ambiente, rentable para que con menos
turistas se pueda mantener el empleo.

El Govern balear debe ser capaz de llegar a acuerdos
estables y duraderos con la industria turística basados en
documentos consensuados, en igualdad de condiciones y que
permitan una hoja de ruta para un nuevo turismo. Y aquí, Sr.
Conseller, nos tendrá a su lado.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sr. Pérez-Ribas, yo creo que hemos trabajado
conjuntamente con el sector, todas las iniciativas publico-
privadas de apertura han sido pactadas con ellos. Somos una
comunidad autónoma que abrió antes y tomamos la iniciativa
en ese sentido. Me imagino que usted lo pudo constatar y
seguro que al consejero de Turismo de Andalucía que
pertenece a su partido, pues en una situación mucho peor en la
que están, pues también me imagino que le están explicando
cómo lo hicimos aquí para poder tener una mejor temporada de
turismo internacional que la que hubo en otras comunidades
autónomas donde ustedes gobiernan.

Por tanto, creo que si la situación es complicada en toda
España las medidas tienen que ser del mismo calado.

Los puertos y aeropuertos dependen del Ministerio, no sólo
de Fomento, también de Asuntos Exteriores. Las condiciones
de apertura y reapertura con otros países van con Ministerio de
Exteriores, Ministerio de Sanidad, son los que establecerán
cuáles son las pautas a seguir, conjuntamente y por las
reciprocidades que eso implica tanto a nosotros como a ellos y
estamos trabajando con otros archipiélagos en, primero, reabrir
lo antes posible, que, creame que será creo que de forma
prácticamente inmediata y esperemos volver a trabajar con todo
el sector para ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, el seu temps ha acabat, moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.15) Pregunta RGE núm. 14180/20, presentada pel
diputat Sr. Sergio Rodríguez i Farré, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a increment
d’arribada de pasteres a les nostres illes. 

Quinzena pregunta, RGE núm. 14180/20, relativa a
increment d’arribada de pasteres a les nostres illes, que formula
el diputats Sr. Sergio Rodríguez i Farré del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares. Té la paraula el Sr. Rodríguez.
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EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, Sra.
Presidenta, ¿qué está haciendo su gobierno en colaboración con
el Gobierno del Estado para detener la llegada masiva e
incontrolada de pateras llenas de inmigrantes ilegales, muchos
de ellos infectados, a nuestras islas?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Rodríguez. A veure, el
Govern de les Illes Balears, primer de tot li he de transmetre,
que supòs que ho sap perfectament, que tots els temes de
control de fronteres són absolutament de competència estatal i
no de competència autonòmica; ara bé, el Govern de les Illes
Balears col·labora com ha fet sempre amb la Delegació de
Govern d’Espanya, amb la Guàrdia Civil i amb la Policia
Nacional i anam absolutament coordinats quan arriba una
pastera a qualsevol de les quatre illes de la comunitat autònoma
de Balears per garantir els drets d’acollida de les persones
immigrades i que aquest govern garanteix i garantirà sempre,
Sr. Rodríguez.

A més, en aquests moments en què estem patint, com vostè
supòs que sap, una crisi sanitària d’àmbit mundial, òbviament
hem accelerat encara més aquesta coordinació. El que feim en
aquest moment és que, com sempre es plantejava, quan arriba
una pastera... el que s’ha plantejat amb les diferents institucions
és que es fa una prova PCR a les persones que van a la pastera,
si dóna negatiu aquesta persona com sempre ha estat és
traslladada a la península, si dóna positiu o és contacte estret...,
si dóna positiu l’allotjam, la ingressam a un hospital i si és
contacte estret evidentment des de les administracions insulars,
autonòmica, del Govern espanyol i la local, que també se’n fan
càrrec els ajuntaments, cercam una solució perquè puguin fer
la quarantena. El Govern a través d’un conveni amb la Creu
Roja es va càrrec de l’alimentació i la Delegació de Govern de
la seguretat i la desinfecció del lloc on es troben. Passada la
quarantena tots són traslladats a la península, excepte els
menors que com vostè sap entren als centres de menors que
gestionen els consells insulars.

El que diu vostè no és cert. Les dades són falses, Sr.
Rodríguez. En aquest any a les Illes Balears ha arribat més o
manco el mateix nombre d’immigrants que l’any passat i
d’aquests a tots se’ls han fet una PCR i només onze persones
han donat positiu i falten les quinze que varen arribar
diumenge.

Per tant, ni hi ha un augment descontrolat de les pasteres
que arriben a Balears ni els seus tripulants estan causant cap
problema sanitari en aquesta comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Tres -tres- han llegado en los
últimos días. De todas maneras me alegra saber que tenemos
disponibles para ellos las PCR que no tenemos disponibles para
nuestros docentes. La policia ...

(Remor de veus)

La policia ha alertado de que se ha abierto una nueva ruta
desde Argelia hacia Mallorca, además una nueva ruta que es
mucho más peligrosa que la del cruce del Estrecho.

Quien colabora con estas supuestas ONG que a su vez
colaboran con estas mafias que traen a los inmigrantes ilegales
en realidad está colaborando con el nuevo tráfico de esclavos
del siglo XXI.

Es su obligación defender las Balears. Usted siempre lo ha
dicho en esta cámara, que los intereses de las Baleares y de los
ciudadanos de Baleares se anteponen a cualquier otro para
usted. Pues nuestro sistema asistencial y sanitario va camino
del colapso. Los servicios sociales están desbordados, no
podemos soportar esta invasión y lo llamo invasión, Sra.
Armengol, porque en los últimos dos años en pateras han
llegado a nuestro país más inmigrantes ilegales que americanos
desembarcaron en Normandía el Día D. Esto es una invasión. 

Estos niños que usted ha citado, estos MENA...

(Remor de veus)

... estos MENA que la Sra. Teresa Rodríguez de Podemos
llamó “nuestros niños”...

(Remor de veus)

... estos MENA son los que forman las manadas que violan a
nuestras hijas...

(Remor de veus)

... estos MENA son los que asaltan y arrastran por el suelo a
nuestras abuelas para robarles una cadena de oro y si no, ahí...

(Remor de veus)

... están las noticias... las noticias en los medios de
comunicación.

Exija usted, Sra... Exija usted, Sra. Armengol, al Sr.
Sánchez la protección de Baleares...

(Remor de veus)

... porque nuestras islas son la frontera oriental de España y el
Gobierno incapaz de proteger sus fronteras ha de dimitir y el
que lo apoya también. Gracias, Sr. Presidente.
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(Algun aplaudiment i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. ..., senyors diputats, gràcies, Sr. Rodríguez. Té
la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Encara hi ha coses que sorprenen,
aquest discurs racista és vomitiu, Sr. Rodríguez, són infants!

(Alguns aplaudiments)

Qualsevol ciutadà europeu en aquests moments està pensant
en la crema del camp de refugiats de Mória, amb les 13.000
persones que han quedat allà tirades i la manca de resposta
d’Europa al repte migratori, a això ens hem d’afrontar, Sr.
Rodríguez, amb valentia, amb solidaritat i amb generositat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies... gràcies, Sra. Presidenta. 

I.16) Pregunta RGE núm. 14197/20, presentada per la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a finançament necessari
per elaborar uns pressuposts que siguin capaços de fer
front a l’emergència sanitària, econòmica i social a les Illes
Balears.

Setzena pregunta, RGE núm. 14197/20, relativa a
finançament necessari per elaborar uns pressuposts que siguin
capaços de fer front a l’emergència sanitària, econòmica i
social a les Illes Balears, que formula la diputada Sra. Patricia
Guasp i Barrero del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la
paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Sra. Armengol, estaremos de acuerdo en
que el impacto de la pandemia se está cebando especialmente
con nuestra comunidad autónoma, batimos el record de parados
de toda Europa, el PIB cae en picado tres veces más que en la
media de España y esto se traduce en familias más vulnerables,
con menor poder adquisitivo y una situación alarmante para
nuestro tejido productivo en Baleares. No puede negar que hay
países y que hay regiones que han gestionado mucho mejor la
crisis.

Presidenta, ¿puede asegurar que contaremos con la
financiación necesaria para elaborar unos presupuestos capaces
de hacer frente a la emergencia sanitaria, económica y social de
nuestras islas?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp, esper que
estigui millor i que aviat puguem compartir aquestes sessions
plenàries de forma presencial. 

Òbviament, des del Govern de les Illes Balears des del
primer moment de la crisi sanitària ja vàrem pronosticar que la
situació econòmica que esdevindria d’aquesta crisi sanitària
seria molt dura a la nostra comunitat autònoma, que obtindríem
una caiguda molt forta dels ingressos i una caiguda molt forta
del PIB. Això ho hem anat explicant des del Govern de les Illes
Balears per la nostra alta dependència al turisme, que és un dels
sectors que sens dubte està més perjudicat a nivell
internacional. 

Per això, què feim, Sra. Guasp? Intentar cercar tots els
recursos extraordinaris, prioritzar molt bé la despesa. I per als
recursos extraordinaris crec que, tal com explicava el conseller
Martí March, una de les mesures importants que ha pres el
Govern d’Espanya és aquest fons de 16.000 milions d’euros
que han arribat, que estan arribant a les comunitats autònomes,
són no reemborsables, i que a les Illes Balears seran uns 420
milions d’euros, a més del 16,7 que ja han estat ingressats
també de fons de caràcter social que va enviar el Govern
d’Espanya.

Començam ja a fer feina des del Govern amb el pressupost
per a l’any 2021 i òbviament depenem en aquests moments que
es convoqui el Consell de Política Fiscal i Financera per poder
materialitzar aquests recursos que vendran del sistema de
finançament autonòmic. Nosaltres seguim demanant la
flexibilització de la regla de despesa de dèficit i d’endeutament
per a la nostra comunitat autònoma. 

El que sí li garantesc, Sra. Guasp, i no són paraules sinó fets
perquè duim cinc anys demostrant des del Govern progressista
a les Illes Balears, que la nostra prioritat, com sempre, serà la
despesa sanitària, la despesa en educació, la despesa social; en
definitiva, garantir els drets essencials bàsics de la nostra
ciutadania.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies. El primer, presidenta, pels seus missatges d’ànim
i de preocupació de vostè i del vostre gabinet, consellers i
diputats del Govern.
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Sra. Armengol, al virus se le combate desde la gestión y
desde la coordinación y no desde las trincheras ideológicas, y
en mi formación lo tenemos muy claro y creo que empezamos
a entendernos en esto, presidenta. 

Mire, sí, el escenario es un desplome de los ingresos, un
aumento y se ha disparado el gasto. ¿Puede afirmar entonces
hoy que no subirán los impuestos para contar con los ingresos
necesarios que no vamos a poder contar del Gobierno de
Sánchez? Porque 400 millones de ese fondo son
completamente insuficientes. No siga tapando a Sánchez y
reconozca que no tiene aún atada la financiación que va a llegar
a Baleares.

Ya se lo advertí en el mes de mayo en esta cámara, la
insolvencia del Gobierno de la nación va a lastrar nuestra
recuperación económica y también ha lastrado nuestra
seguridad sanitaria. 

Durante todos estos meses la única verdad que han
conocido los ciudadanos de Baleares es que Sánchez se olvida
de nuestras islas una vez tras otra. Preséntenos unos
presupuestos creíbles en línea con el acuerdo social del Plan de
reactivación y alejados de los acuerdos de Bellver, que son más
ideológicos que útiles. Abandone los partidismos, reivindique
ante Sánchez la extensión de los ERTE, un plan de ayudas para
autónomos, un plan de conciliación para ayudar a las familias,
reivindique una financiación justa porque necesitamos unos
presupuestos que refuercen nuestra sanidad y prioricen la
educación, un plan de choque que funcione para salvar vidas y
empleos y también para proteger a las familias. Y muy
importante, ir en línea con el pla de recuperación europeo
porque nos jugamos el futuro de nuestra comunidad autónoma. 

Si es así, mi formación política seguirá con la mano tendida
para encontrar los mejores presupuestos para salir de esta
crisis. Tenga por seguro que Ciudadanos no quiere y no nos
vamos a quedar de brazos cruzados esperando un fracaso de su
gestión, como están esperando otros grupos parlamentarios.

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sra. Guasp. A veure, jo estic per defensar els
interessos de la ciutadania d’aquesta comunitat autònoma i crec
que això està més que demostrat, ara bé, crec que en
comparació amb la passada crisi econòmica que va viure l’Estat
espanyol i la que estam vivint en aquests moments la reacció
del Govern d’Espanya, també l’europea i també la d’aquesta
comunitat autònoma, ha estat absolutament diferent. En aquell
moment hi va haver retallades duríssimes en els serveis públics
essencials amb acomiadaments de professors, de metges,
d’infermers..., en aquest moment hi ha un fons no reemborsable
de 16.000 milions d’euros, que jo puc dir “no és suficient”, no
ho és, Sra. Guasp, però que rebrem 420 milions d’euros a les

Illes Balears i que seguirem insistint que hi hagi fons
extraordinaris per part del Govern d’Espanya.

Crec que hem demostrat des de les Illes Balears i des del
Govern de progrés de la comunitat autònoma que hem estat la
primera comunitat autònoma que ha augmentat la despesa
social per damunt de la crisi de 2009, malgrat les retallades
anteriors. Per tant, aquesta serà la nostra prioritat, evidentment
assumir la crisi sanitària, la pandèmia sanitària, i reactivar la
nostra economia ajudant les famílies i les empreses d’aquesta
comunitat autònoma i seguint el full de ruta pactat en el pacte
de reactivació econòmica. Aquesta serà la base per fer el
pressupost de l’any 2021.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.17) Pregunta RGE núm. 14199/20, presentada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a valoració del Govern sobre l’aixecament de restriccions
sobre viatges. 

Dissetena pregunta, RGE núm. 14199/20, relativa a
valoració del Govern sobre l’aixecament de restriccions sobre
viatges, que formula la diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. Té la
paraula la Sra. Pons. 

Sra. Pons? Sra. Pons? Hem perdut en aquest moment la Sra.
Pons, com que queda una altra pregunta si al portaveu del Partit
Popular no li sap greu farem la pregunta que li correspon i
esperem poder reprendre la comunicació amb la Sra. Pons. 

I.18) Pregunta RGE núm. 14195/20, presentada pel
diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a preparació davant la
segona onada del coronavirus.

Divuitena pregunta, RGE núm. 14195/20, relativa a
preparació davant la segona onada del coronavirus, que
formula el diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ.

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, sense salut no
hi ha economia, és una frase molt repetida, però crec que hi
estam tots ben d’acord. Per això, resulten especialment
preocupants les dades de contagis que s’estan produint les
darreres setmanes a les nostres illes i que han situat la nostra
comunitat autònoma com la pitjor regió de tot Europa en
incidència de virus per cada 100.000 habitants.

Per això li deman, Sra. Armengol, realment els ha trobat
preparats des del punt de vista sanitari per afrontar aquesta
segona onada de la pandèmia? Gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT.

Gràcies, Sr. Company. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Company, per la seva
pregunta. El nombre de contagis ha pujat el mes d’agost amb
la segona onada que ha arribat a les Illes Balears, igual que a
tot Espanya, però, Sr. Company, no som la primera regió
d’Europa amb incidència acumulada del coronavirus. Vull dir-li
que òbviament el sistema sanitari a les Illes Balears està més
preparat que a la primera onada i crec que les evidències són
molt clares. 

Ara coneixem molt més la malaltia, nosaltres i a nivell
internacional; tenim 900 professionals sanitaris més contractats
dels que teníem al principi de la primera onada; hem comprat
500 tones de material sanitari invertint 50 milions d’euros i
tenim un estoc per a quatre mesos; hem multiplicat la nostra
capacitat per fer PCR gràcies a l’adquisició de material
tecnològic; ara tenim 240 rastrejadors més els 100 que es van
incorporant de l’exèrcit; tenim tot el sistema assistencial
preparat amb plans de contingència per a tots els hospitals i
amb circuits diferenciats per als pacients de COVID; 1.400 llits
COVID previstos a la sanitat pública i privada; 302 places
previstes d’UCI a la sanitat pública i privada; tenim hotels
ponts a cada una de les Illes, a Mallorca el Palma Bay i estam
medicalitzant el Palau de Congressos; feim cribratges massius,
estam confinant o tancant alguns temes de mobilitat a zones
concretes de les Illes Balears amb més incidència. No hem
deixat de treballar per la prevenció i en aquests dos darrers
mesos hem aprovat fins a 9 resolucions amb aquest objectiu, i
som la comunitat autònoma que s’ha convertit en una de les
més actives a l’hora de prevenir contagis i protegir la població.

Per tant estam més preparats que a la primera onada. Ara,
evidentment no ens hem de relaxar mai davant una malaltia que
és molt contagiosa. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies. Sra. Armengol, vostè em recorda aquell
corredor que diu que ha entrenat molt, moltíssim, moltíssim,
moltíssim; es presenta a les carreres i sempre fa darrer. Aquí
passa alguna cosa: o no ha treballat tant, tant, tant, o bé no
serveix per al que fa, perquè la situació és la que és, Sra.
Armengol. 

No li ho dic jo, li ho diuen els professionals mèdics i
d’infermeria, que denuncien una situació, un món paral·lel al
que vostè ens diu. Els sindicats mèdics i d’infermeria diuen -
ells diuen- caòtica situació de l’Atenció Primària, hemorràgia
massiva i plantilles infradotades, personal esgotat i desgastat

per afrontar aquesta segona ona... Vostè té 43 coordinadors
dels centres de salut de Mallorca, el 95% dels coordinadors,
que li han firmat una missiva per denunciar la falta de recursos
tant humans com materials. Res a veure amb el que vostè diu;
ha fet molt, ha entrenat molt, molt, molt, però fa darrer, per tant
alguna cosa falla, o no ha entrenat tant o no serveix per a això,
Sra. Armengol, perquè aqueixa gent, els col·lectius, parla de
situacions insostenibles. Ho diuen ells, no ho diu el Partit
Popular.

Escolti, hi ha gent que ha d’esperar dues, tres setmanes, fins
i tot un mes per veure el seu metge de família. El col·lapse
telefònic és total i per això van cap a urgències.

Ara vostè té el comandament únic, Sra. Armengol, i ara es
necessita una gestió seriosa, precisa i amb decisions clares.
L’autobombo i la propaganda no ajudaran a sortir d’aquesta
crisi, Sra. Armengol. Tenim una xifra de contagis que s’ha
disparat una altra vegada en el personal sanitari; tenim les
residències de tercera edat que ja veu vostè com estan; el cap
de virologia de Son Espases li diu que la situació
epidemiològica no està controlada. Per tant jo no li discutesc
que vostè hagi fet tanta feina com diu, però no ha servit per a
gaire cosa perquè som dels darrers d’Espanya i d’Europa. Per
tant això, Sra. Armengol, és un fet i és una realitat, no li estic
dient res que no es vegi cada dia als diaris.

A la primera onada de la pandèmia a Balears vàrem
aconseguir contenir l’expansió del virus a costa, és vera,
d’asfixiar l’economia, però en aquests moments, a la segona
onada, Sra. Armengol, vostè el que ha aconseguit és que no
tenguem ni salut ni economia ni ocupació, i és hora de canviar-
ho, Sra. Armengol.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Company, que la situació
és complexa, és complexa; que és difícil, és difícil; que és un
virus d’àmbit mundial, és un virus d’àmbit mundial; que això
afecta econòmicament i socialment aquesta comunitat
autònoma, com les altres, efectivament és així. Vostè pot
comparar el que fan els seus companys de partit que governen
a altres comunitats amb aquesta, jo no m’hi entretendré. Sí que
li diré que cada vegada que el Govern ha pres resolucions vostè
les ha criticades i el seu partit no ha donat suport en res ni cap
proposta concreta. 

Sr. Company, miri, vàrem ser la primera comunitat
autònoma que vàrem dir de forma clara: oci nocturn, no en
tendrem perquè pot ser focus de contagi; vostè no ho va veure
bé. Vàrem ser de les primeres comunitats autònomes que vàrem
dir mascareta obligatòria; vostès no ho varen veure bé. Vàrem
ser de les primeres comunitats autònomes que vàrem dir: ara
mascareta al lloc de treball; tampoc no ho varen veure bé...
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(Remor de veus)

Vàrem ser de les primeres comunitats autònomes que vàrem
decidir tancar llocs com Punta Balena o Platja de Palma; vostès
tampoc no ho veieren bé. Miri, Sr. Company, en aquest
moment hem de fer política de país, hem de pensar en la gent
que sofreix i que pateix, i esper que el Partit Popular reaccioni,
que se sumi a aquells que treballam conjuntament: consells
insulars, ajuntaments, govern, Govern d’Espanya, associacions
empresarials, sindicats, comunitat educativa, entitats socials,
tothom està cooperant per poder fer possible aturar, contenir
aquesta pandèmia, i per poder fer possible la reactivació
econòmica. Jo deman al primer partit de l’oposició
responsabilitat i alçada de mires en aquest moment que vivim,
sens dubte de les situacions més complexes que ens ha tocat
viure mai.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.17) Pregunta RGE núm. 14199/20, presentada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a valoració del Govern sobre l’aixecament de restriccions
sobre viatges. 

Sembla que hem pogut recuperar la connexió amb la Sra.
Catalina Pons. Per tant, dissetena pregunta, RGE núm.
14199/20, relativa a valoració del Govern sobre l’aixecament
de restriccions sobre viatges, que formula la diputada Sra.
Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, gràcies
pel suport. Se m’ha tallat just quan he començat a parlar, em
sap greu; jo era aquí ben pendent de formular la pregunta i de
totes les que s’han fet fins ara.

Sra. Presidenta, bon dia. Quina valoració fa el Govern sobre
l’aixecament de les restriccions de viatges a zones de risc a
partir de l’1 d’octubre? Pensa que es podrà viatjar a les nostres
illes?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sra. Pons, gràcies per la seva pregunta, que una
mica també ja ha contestat abans el conseller Negueruela arran
d’una altra pregunta que s’ha fet per part d’altres grups
parlamentaris. Òbviament hem dit des del Govern de les Illes
Balears sempre, i treballant molt d’acord amb els agents socials

i econòmics, també amb vostès i amb la gent que ha signat, i les
entitats i institucions que han signat el pacte de reactivació
econòmica, que una de les prioritats sens dubte és reactivar
l’economia amb les mesures de seguretat possibles.

Nosaltres tenim una economia que depèn moltíssim del
turisme, que s’ha vist absolutament afectada perquè el turisme
depèn de la mobilitat i de la confiança, i sens dubte totes
aquelles qüestions que puguin anar en aquesta línia que vostè
apunta evidentment seran ben rebudes per part del Govern de
les Illes Balears.

Què feim? Treballam òbviament amb els agents socials i
econòmics per prendre aquelles mesures que puguin garantir
aquells corredor segurs o aquest turisme segur a la nostra
comunitat autònoma. El pla pilot ens va posicionar molt bé,
hem estat la comunitat autònoma que més turistes ha rebut els
mesos d’estiu i que ho ha fet en termes de seguretat, i vull
agrair una vegada més l’esforç d’empresaris i treballadors
d’aquesta comunitat autònoma. 

Seguirem treballant en aquesta línia, òbviament amb el
Govern d’Espanya. Hem creat un grup de treball Ministeri de
Sanitat, Ministeri d’Assumptes Exteriors, Ministeri de Turisme,
Illes Canàries i Govern de les Illes Balears precisament per
anar parlant d’aquestes qüestions, però primer de tot, sense cap
mena de dubte, Sra. Pons, el que hem de fer és abaixar el
nombre de contagis a la nostra comunitat autònoma i això és el
que ens té més ocupats i més preocupats, perquè allò primer,
com sempre, és la salut dels ciutadans d’aquestes illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, sabem que Europa,
a més a més, està cercant criteris comuns, de moment. Però, i
a pesar dels esforços que nosaltres sempre li hem reconegut que
fa el Govern de les Illes, seguim essent vermells en aquest
semàfor de destinacions d’aquells mercats emissors, com és el
cas del Regne Unit o també d’Alemanya. 

Es fa imprescindible -jo sé que vostè ho sap i hi treballa- fer
un corredor segur a les Illes i amb aquests mercats, però estam
en negociacions amb el Govern alemany?, què és el que diuen?
En cas que venguin tendrem amb ells la mateixa precaució que
també tenen ells quan tornen a ca seva quan han vengut?
Perquè sembla que nosaltres hem fet de qualque manera els
deures perquè ells puguin venir aquí, però sembla que a
vegades es relaxen les coses quan ells són aquí, perquè
nosaltres pensam que hem estat fent una manera de controls a
ports i aeroports que no seria l’adequada. Ja sé que no depèn de
vostè, però a vegades no ha estat l’adequada per a aquells que
han arribat fins a nosaltres.
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Miri, el pla pilot és ver que va funcionar, però va ser
boicotejat pel Govern central. L’hospitalitat ha estat
boicotejada al final per Alemanya i pel Regne Unit que, a pesar
de tots els esforços que s’han fet, no només el Govern sinó
també la nostra societat, tota la societat, els esforços que vàrem
fer en el confinament, ha estat boicotejada aquesta hospitalitat
perquè no hem tengut la temporada que hauríem pogut tenir si
les previsions que vostès tenien s’haguessin complert.

És cert també que els casos es multipliquen i que
l’economia s’enfonsa: un estiu de baixada d’ingressos i
d’arribada de turistes al voltant del 70%. Per tant la meva
pregunta és molt clara: què aconseguirem l’octubre?, quin és el
pla? Ha de tenir en compte que som a prop del descontrol de la
pandèmia; jo no dic a les Illes sinó a tot Espanya, almanco són
aquestes les darreres informacions que tenim; que l’octubre i
l’hivern serà molt fred i molt fosc quant a infectats, i fins i tot
es parla de taxes de letalitat. Sra. Presidenta, doni’ns llum, sé
que ho intenta; donem-nos llum i sobretot no doni fum, que és
allò que sembla que segueix donant el president del Govern
espanyol.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Pons. A veure,
intentarem seguir donant llum. Aquest estiu, malgrat les difícils
situacions i la complexitat, sense cap dubte, el pla pilot va
ajudar que tenguéssim..., primer de tot vàrem ser els primers
que vàrem poder obrir a nivell internacional; vàrem poder
testar els protocols de seguretat sanitària a tots els establiments
hotelers i de restauració, que han funcionat bé, i crec que també
s’ha de dir, han funcionat bé, i aquesta també és una realitat que
podem posar d’exemple i crec que ens podem sentir orgullosos
de la feina que s’ha fet per part dels treballadors i dels
empresaris.

Òbviament, Sra. Pons, hi va haver una segona onada que va
venir el mes d’agost, no només a les Illes Balears; hi ha hagut
una segona onada que ha vengut pertot el mes d’agost i que no
havia estat predita per cap expert epidemiològic, tothom
pensava que vendrien cap a l’octubre, aquesta és una realitat;
això va fer que hi hagués més nombre de contagis i va fer que
el turisme internacional caigués d’una forma molt més ràpida
del que s’havia plantejat, ha caigut el turisme internacional un
70%, igual que a les Illes Balears.

Ara, nosaltres, dins Espanya, hem estat la comunitat
autònoma que més turistes ha rebut en els mesos d’estiu, i això
també crec que ho hem de poder dir i ho hem de poder explicar
i que nosaltres ho necessitàvem, perquè som una comunitat
autònoma molt dependent del món turístic.

Durant tot l’estiu hem estat, òbviament, en contacte continu
tant amb els governs del Regne Unit com d’Alemanya, a través
del Ministeri d’Exteriors, hem aconseguit que el Regne Unit ja

hagi diferenciat els arxipèlags del territori peninsular espanyol
a l’hora de poder alliberar les seves fronteres i Alemanya
treballa en aquesta línia.

Però, el primer, repetesc, és la salut dels ciutadans
d’aquestes illes, el primer és abaixar el nombre de contagis i
tombar la corba de contagis que tenim a les Illes Balears,
aquesta ha de ser la nostra prioritat perquè sense això
òbviament no hi ha reactivació econòmica possible.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

II. Interpel·lació RGE núm. 11441/20, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en relació amb l’exclusió social i la pobresa infantil
(urgència).

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la Interpel·lació RGE núm. 11441/20, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en
relació amb l’exclusió social i la pobresa infantil.

Correspon començar amb la intervenció del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

El passat dia 5 d’agost, el Sr. Serafín Carballo, director de
l’Oficina Balear de la Infància i l’Adolescència va presentar
l’Informe anual aquí, en aquesta cambra. En el document, entre
d’altres, s’alerta de l’elevada taxa de risc de pobresa entre els
menors de les Illes Balears; que, a causa d’aquesta situació,
queden exclosos de les oportunitats que qualsevol infant ha de
poder tenir per assegurar una integració plena en la societat i
poder gaudir del benestar que correspon al nivell d’aquesta
comunitat autònoma. Del document podem concloure que entre
el 22 i el 25% dels menors, segons el territori de les Illes
Balears, es troben en risc de pobresa; en el cas de Palma, a
l’any 2019, va ser d’un 25,2%, de manera que supera en un
20% la mitjana europea.

L’informe FOESSA de l’any 2019 va deixar clar que el
percentatge de població que viu en pobresa extrema ha crescut
els darrers anys a les Illes Balears i és la tercera comunitat
autònoma amb més persones amb risc d’exclusió social i que
aquestes diferències augmenten a més velocitat.

L’impacte de la pobresa en els infants i adolescents és
múltiple, dèficits en alimentació, insalubritat, habitatges sense
cap tipus de condicions i efectes negatius en el
desenvolupament, sobretot durant la primera infància, amb la
manca d’una escolarització de zero a tres anys que pugui
garantir una compensació d’aquestes desigualtats
primerenques.
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La situació del nostre mercat laboral, sobretot l’elevada
temporalitat, l’índex de famílies amb tots els membres a l’atur
i el percentatge de monomarentalitat són algunes de les
explicacions per a aquesta realitat. Aquestes xifres de pobresa
són d’abans de la pandèmia, per tant és primordial i
determinant a dia d’avui tenir en compte aquest factor.

Segons l’informe de l’ONG Oxfam Intermon del mes de
juny, d’impacte de la desigualtat, serà desigual a totes les
comunitats autònomes, però en termes d’increment de la
pobresa relativa l’augment més important es produirà
precisament aquí, a la nostra terra, a les Illes Balears, amb un
increment d’un 11,7% del percentatge de persones per sota de
la línia de pobresa.

I segons totes les previsions de les entitats socials, totes les
previsions diuen que la pobresa infantil a Balears podria arribar
a més d’un 35% a l’any 2020, més d’un 35% a l’any 2020; és
a dir, un de cada tres nins de les Illes Balears seria pobre.

Quan parlam de percentatges, en aquest cas de pobresa, el
tràmit individual que hi ha darrera queda diluït, en aquest cas
hi ha darrera una nina o un nin i, per tant, crec que és important
concretar el que representa per a un infant ser pobre a les Illes
Balears. En el cas de l’alimentació no hauria de significar
passar fam, passar gana, però sí implica no tenir una
alimentació completa, equilibrada i suficient, significa haver
d’acompanyar els teus familiar a cercar..., a fer cua per cercar
una borsa de menjar cada setmana; significa no poder menjar
un iogurt o una altra alimentació que sí tenen a l’abast els seus
companys de classe; significa no poder menjar, no poder
quedar en el menjador escolar perquè aquest costa 9 euros i ca
teva no ho poden pagar.

I aquí, Sra. Consellera, li vull dir que tant vostè com la
presidenta Armengol, va enviar directament a les cues de les
entitats socials a recollir una borsa de menjar 6.152 nines i nins
de les Illes Balears: 5.453 a Mallorca, 434 a Menorca, 251 a
Eivissa i 14 a Formentera, nins que els varen llevar les
recàrregues de les targetes menjador, els varen deixar sense
targeta menjador els mesos de juny, juliol, agost i seguim.
Varen girar l’esquena a problemes de l’alimentació més bàsica
d’aquestes famílies en els pitjors moments, amb una crisi
sanitària i social mai viscuda fins ara, textualment els varen dir
que se’n podien anar a cercar menjar als serveis socials dels
seus ajuntaments o que anassin a les entitats socials, una
vergonya!

Tenien el sistema implantat per evitar que aquestes famílies
haguessin de demanar caritat i les varen deixar totalment
abandonades d’una manera indigna. D’aquella diputada que a
l’oposició cridava com a defensora dels més vulnerables no en
queda res, Sra. Consellera, possiblement no ho va ser mai.

No li trauré la fotografia de la cua dels Caputxins, que vostè
sap perfectament que ja dona la volta al carrer, una cua en què
també hi ha nines i nins, menors d’edat són a aquesta cua, no
només a la dels Caputxins, a la cua (...), a la cua de Mallorca
Sense Fam, de Montision Solidària, de Zaqueo i d’altres,
perquè han triplicat la seva demanda.

El Partit Popular ha presentat aquí diferents propostes i
sempre ha trobat el vot en contra dels partits d’esquerres, ha
trobat el vot en contra dels partits que donen suport al Govern,
propostes que estaven suportades tant per APN com per
UNICEF; hem demanat les recàrregues de les targetes
menjador; hem demanat plans de conciliació; hem demanat el
pla de la bretxa digital; hem demanat que els menjadors siguin
bonificats i costin 4 o 5 euros i no 9, i sempre ens hem trobat en
contra.

Un nin o una nina pobre pot accedir a l’educació, però sí
significa tenir moltes dificultats per afrontar despeses, com per
exemple un reforç escolar o dispositius electrònics i moltes
vegades es troben que han d’abandonar les escoles. El menors
de les famílies afectades per la bretxa digital, amb menys
recursos educatius i menor nivell d’estudis parteixen amb un
greu desavantatge educatiu que en el futur els passarà factura
i no tendran igualtat d’oportunitats.

Si parlam d’educació infantil, segons l’informe de l’OBIA
s’observa un augment d’un gran nombre significatiu dels
infants de zero a tres anys que queden fora d’una plaça
municipal, no hi ha cap tipus de bonificació, de bon, que els
permeti anar a una escola, per tant, queden a ca seva.

Les Balears continuen liderant l’escala estatal dels
indicadors de dificultat d’integració d’adaptació escolar,
d’abandonament i el nombre d’alumnes que no titulen a final de
l’escolarització, important ressaltar que l’abandó prest a
Balears és d’un 24,2%, som els segons pitjors d’Espanya,
només tenim per davant Ceuta, ens queda molt enfora l’objectiu
que va marcar Europa per al 2020, que és del 15%.

El Grup Parlamentari Popular, amb la seva portaveu Núria
Riera, ha presentat diferents propostes i, com deia abans,
sempre, sempre, han vist el no per resposta.

Segons vostè, a la seva intervenció hem treurà dades que
segur del que han fet i de les ajudes que han aprovat, però no
em dirà casos concrets, casos pràctics, com, per exemple, que
una mare aquests dies ha hagut de comprar un ordinador que li
ha costat 457,34 euros perquè el seu fill comenci primer d’ESO
i l’ha comprat a un institut públic.

En qüestió d’habitatge la nul·la política d’habitatge dels
darrers cinc anys ha produït que l’actual parc d’habitatges
socials a les Illes Balears sigui dels més reduïts d’Espanya, no
només això, sinó que ha donat com a resultat que a Balears
tenguem els lloguers més cars d’Espanya. Aquest fet explica el
significatiu nombre de famílies que viuen en habitatges
compartits amb altres famílies.

Mentrestant no tenguem habitatges socials s’hauria d’haver
assegurat, Sra. Consellera, que per part del Govern totes les
línies d’ajudes al lloguer arribassin a les famílies que tenen
infants i una situació de vulnerabilitat, i no ha estat així.

Sra. Consellera, l’habitatge hauria d’haver estat una
prioritat, vostè em dirà que no és competència seva, i així ho
arregla tot, vostè es lleva les competències de damunt i no hi ha
cap problema, però, Sra. Santiago, garantir els drets dels infants
d’aquesta comunitat autònoma sí és competència seva.
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Respecte d’això li demanaria si tenen un estudi fet de la
quantitat de nines i nins que viuen en pisos compartits a les
barriades de Palma o a qualsevol municipi de les Illes Balears
i si tenen estudis de la quantitat de nines i nins que viuen a
pisos ocupats, sense cap tipus de garantia de salubritat.

I si avui parlam de pobresa infantil no podem passar quatre
barris de Palma dels més vulnerables i amb elevada densitat de
població, 24.000 persones, que han vist restringida la seva
mobilitat per raons sanitàries. Si bé les nines i nins podran
assistir als seus centres educatius, no tenen permeses activitats
exteriors o no poden anar a un parc a jugar, tenint en compte
que tenen els habitatges molt reduïts o bé comparteixen
habitatges amb altres persones. Una vegada més els més
vulnerables són, seran els més perjudicats d’aquesta pandèmia.

Esperam, Sra. Consellera, que tenguin previst des del
Govern supervisar l’estat emocional de la població infantil
d’aquests barris, que, com vostè sap, afegeixen al banyat
aquesta problemàtica, perquè ja en tenen i molt greus.

Les declaracions institucionals que fem aquí o a la Comissió
de la Infància no serveixen per a res, per a res, perquè el
Govern, amb les seves polítiques, no sols no prioritza la
infància, sinó que no prioritza la lluita contra la pobresa, sinó
que, a més, els deixa sistemàticament de banda, tant la infància
com la pobresa. Cinc anys de govern d’esquerres amb una
bonança econòmica notable, amb 4.000 milions d’euros més,
més ingressos que mai i, fruit de les seves inexistents i nul·les
polítiques per combatre la temporalitat i per combatre el preu
de l’habitatge, ara, en el 2020, Balears serà la comunitat
autònoma més pobre i no ho serà per mor de la pandèmia
mundial sinó gràcies a vostès, gràcies a no prendre les mesures
adients quan es podien fer mesures econòmiques d’habitatge,
socials, educatives, etc.

La norma social estrella del Govern de l’Estat, l’Ingrés
Mínim Vital, ha estat un rotund fracàs. Després de les
expectatives creades, els mateixos sol·licitants diuen que és una
estafa, diuen que és un frau, no afecta cap perfil nou que no
estigués inclòs a la RESOGA o a la renta mínima d’inserció, i
la decepció és la tònica general. A Balears s’ha arribat a
esperar fins a un mes i mig per tenir una cita, les demores en la
tramitació dels expedients, especialment la complexitat dels
requisits imposats pel Govern, fan que a dia d’avui, tres mesos
més tard, just s’hagin resolt a nivell estatal un 10% dels
expedients, i dels expedients resolts, Sra. Consellera, se n’han
denegat 4 per cada 1 que s’ha aprovat.

Un dels requisits per tenir aquest accés a l’ingrés mínim
vital és no haver tengut ingressos a l’any 2019, i això deixa
totalment fora la gran part de les persones afectades per la
pandèmia, les persones que tenien una feina que ara no tenen
subsidi d’atur, les persones que ara són a l’ERTO i que no
tendran cap tipus de subsidi, aquestes persones queden fora.

Coneixement la situació de desesperació...

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Durán, por favor, tiene que ir terminando.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Ahora termino, gracias. Coneixem la situació de
desesperació de moltes famílies, sabem el que no han fet durant
cinc anys, sabem el que no han fet durant aquesta pandèmia i
haurien d’haver fet, ara li deman, Sra. Consellera, què és el que
ens proposa?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Durán. Té la paraula la representant
del Govern, la consellera d’Afers Socials i Esports, la Sra. Fina
Santiago.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I
ESPORTS (Josefa Santiago i Rodríguez):

Bon dia a tots i a totes, i el primer que li diré, Sra. Durán,
és que la pobresa infantil ens preocupa de forma alarmant i ens
preocupa que, efectivament, a la nostra comunitat autònoma hi
hagi un 21% de menors que es troben en situació de risc, en
situació de vulnerabilitat econòmica. I si qualque sentit tenen
les polítiques d’esquerra és precisament lluitar contra aquesta
desigualtat social i aquesta desigualtat econòmica.

I jo li diré que fa cinc anys que vàrem constituir el Govern
progressista, aquesta va ser la primera dada que vàrem posar
damunt la taula. I si vostè fa referència a l’informe FOESSA,
que vostè hi ha fet referència, veurà que si fa el comparatiu de
com ens vàrem trobar la situació fa quatre anys o fa cinc anys
a com es troba ara, ha canviat radicalment, i això, Sra. Durán,
ha estat, precisament, perquè s’han fet polítiques progressistes,
polítiques d’esquerra que lluiten contra la desigualtat i a favor
de l’equitat.

 A la pàgina 16 d’aquest informe al qual vostè fa referència,
que no sé si l’ha llegit del tot, però a la pàgina 16 de l’informe
FOESSA de l’any 2019, explica clarament que la població en
situació d’integració plena augmenta del 30 al 42,8%; és a dir,
12 punts més, gràcies a les polítiques progressistes que es fan
en aquest govern; que la població a l’espai d’exclusió social, ja
sigui moderada o severa, es redueix del 28 al 21%, és a dir, 7
punts manco.

L’informe d’UNICEF o d’altres informes que a vostè li
preocupen també i que els ha anomenat, explica que a l’any
2013 hi havia un 37,8% de població infantil pobre, a l’any
2014, a l’any 2015 un 34, a l’any 2018 un 22. Per tant, sí que
ens ha preocupat des del principi i hem fet polítiques
absolutament de reducció de totes aquestes mesures.

Però n’hi ha més en aquest sentit, la taxa de privació
material severa de la població ha passat a l’any 2014 d’un 9,8
a un 6,9%. Cada vegada que hi ha un govern progressista, i en
aquest cas no és cap excepció, les taxes de pobresa baixen, hem
passat d’una exclusió social a l’any 2013 de 321.000, a l’any
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2018 de 243.000; d’exclusió social severa, de 132.000 a
98.000. I aquesta població, tant els 243.000 com els 98.000 ens
preocupa i molt, i per això fem contínuament polítiques per
evitar o per reduir aquesta població, perquè tenim molt clar que
aquesta població, aquest 21% al qual feia vostè referència i que
els informes mantenen cada vegada d’una forma molt clara, són
població que es troba en risc de cronificar la pobresa, de viure
en pobresa durant tota la seva vida, tant a la seva vida infantil,
la seva vida juvenil com la seva vida adulta i, per tant, això sí
que ens preocupa.

Però li donaré més informació, perquè vegi vostè l’evolució
que ha fet durant aquests cinc anys el Govern progressista, que
vostè ho ha introduït, i no perquè tenguem 4.000 milions més,
que no és, vera, 1.600 més, sí, Sra. Durán, no 4.000 milions
més; no presenta cap problema d’exclusió social, a l’any 2018,
42%; a l’any 2013, el 30%. Exclusió de l’ocupació en població
exclosa, a l’any 2013 un 76%, a l’any 2018 un 54%. Població
exclosa, exclusió del consum normal, a l’any 2013 un 30%, a
l’any 2018 un 18,5%.

Llars amb una persona sustentadora o principal que es troba
en atur des de fa més d’un any, a l’any 2013 un 6,7%, a l’any
2018 un 1,7%. Així tots els indicadors.

Tots els indicadors de pobresa, durant aquests quatre anys
de govern progressista s’han reduït ho miri per on miri, agafi
vostè les taules de l’informe FOESSA i veurà com tots els
indicadors, totes les taules d’indicadors de reducció de pobresa
s’han reduït, i això amb un creixement poblacional per sobre
del que vàrem tenir fa cinc anys. A l’any 2013 el creixement
poblacional per mil habitants era d’un 5,1, a l’any 2017 ha estat
d’un 13,5. Vull dir, a un moment que arriba població, població
que és de caràcter migrada, per tant, és població que té un
projecte de treball perquè en el seu país d’origen o a la seva
comunitat autònoma d’origen no té aquesta possibilitat i aquí
creu que sí la té, ve cap aquí, per tant, amb població altament
vulnerable econòmicament, tot i aquest creixement poblacional
hem reduït totes les taxes i tots els indicadors de pobresa.

I això no ho hem fet des de Serveis Socials, com vostè ha
dit, això ho hem fet d’una forma transversal, des d’Economia,
des de Pressuposts, des d’Educació, des de Salut, des
d’Habitatge, des de Serveis Socials, i amb una situació
econòmica que ha permès, efectivament, fer totes aquestes
polítiques, però perquè hi ha hagut un govern progressista, amb
una situació econòmica que ha permès fer aquest tipus de
polítiques, s’han reduït aquestes taxes de pobresa, tant infantil,
com de família, com d’adults. Perquè tal vegada amb altres
governs conservadors les polítiques haguessin estat destinades
a unes altres alternatives i no haguessin aconseguit reduir
aquests elevats nivells de pobresa.

I jo li faré, efectivament, vostè m’ho diu, li faré un repàs de
com s’han aconseguit reduir aquests indicadors de pobresa.
Primer, la targeta sanitària per a tothom, vostè llegeixi
l’informe FOESSA i veurà que un indicador bàsic de pobresa
infantil és accedir a la sanitat pública. Doncs, a l’any 2015, en
aquesta comunitat autònoma hi havia nins que no tenien
pediatre assignat, perquè vostès els varen llevar aquest dret
universal, hi havia una taxa que impedia a moltes famílies
pagar la targeta sanitària i si no tenien aquesta taxa no se’ls

permetia entrar en el centre de salut, això és una forma també
de lluitar contra la pobresa.

Vostè que es preocupa tant dels menjadors escolars, a l’any
2015 hi havia 800.000 euros a menjadors escolars, ho havia
reduït 1,5 milions el Govern del Partit Popular l’any... en el
curs 2019-2020 hi ha 3.500.000 d’euros, això també és lluitar
contra la pobresa. L’equitat, perquè un dels factors fonamentals
per lluitar contra la pobresa infantil és l’accés a l’educació,
tenir formació és una forma de protecció contra la pobresa.
1.500 professors més en quatre anys amb aquest govern
progressista. 

El suport al tercer sector, a què vostè fa referència, el suport
al tercer sector. L’any 2012, l’any 2015, 17 milions d’euros al
tercer sector, de l’any 2016 a l’any 2019, 35 milions al tercer
sector, que estan atenent a població absolutament vulnerable,
persones amb discapacitat, menors en risc bàsicament.

Atenció a la dependència, que també és un sector vulnerable
i que també està amb famílies, 2012-2015 varen incrementar-se
en 1.500 persones; 2015-2019 més d’11.000 persones. 

La renda social garantida, Sra. Durán, que ha estat una lluita
contra aquesta pobresa infantil. Des de l’any 2016 tenim renda
social garantida. Per què a les comunitats autònomes on vostès
governen, on el Partit Popular governa no hi ha renda social?
Perquè no hi creuen... No, no, jo li ho deman, jo li ho... vostè...

(Remor de veus)

No, no, és que la renda mínima i la renda social no és el
mateix, Sra... Vostè ja du molts d’anys en política per saber-ho.
Una renda mínima i una renda social garantida no és el mateix,
Sra. Durán. Per què als governs...? Per què a Madrid no
existeix una renda social, on fa 25 anys que vostès hi governen,
per què no hi existeix una renda social garantida? Perquè no hi
creuen i és el millor instrument de lluita contra la pobresa, o és
un dels bons instruments de lluita contra la pobresa.

La xarxa d’emancipació que hem creat en aquesta comunitat
autònoma, per què no existeix a les comunitats autònomes on
vostès governen? La xarxa d’emancipació dels joves extutelats,
per què no existeix?

Perquè vostè a mi..., ja li ho he dit diverses vegades, a mi
vostè em fa una certa gràcia entre cometes perquè vostè ve aquí
a explicar-nos el que nosaltres feim i ho considera insuficient
i en canvi mai no ha defensat el que fan a les altres comunitats
autònomes, no sé si l’empegueeix.

Per què vostè m’està dient, a nosaltres aquí, que hem
mantingut durant quatre mesos o cinc mesos una targeta
bancària carregada perquè les famílies puguin anar a cercar el
menjar i a la comunitat autònoma on vostès governen com és la
de Madrid han hagut d’anar cada dia les famílies amb una
bosseta a cercar pizzes o a cercar una hamburguesa? Per què no
defensa aquesta política que és la que practiquen?, i ens vénen
a explicar aquí que nosaltres en lloc de cinc més n’havíem de
tenir set!

(Alguns aplaudiments)
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Per què no ve a defensar el que fa la Sra. Ayuso a Madrid
i ve a defensar que lluitar contra la pobresa és anar a cercar una
pizza i anar a cercar una hamburguesa, i no el cent per cent dels
nins que tenien beca de menjador, només el 60% dels nins que
tenien beca de menjadors.

I vostè en canvi agafa les nostres propostes i sempre li passa
el mateix: després demana que per què no n’hem fet més i jo
continuaré: habitatge, és cert que l’informe FOESSA explica
que un dels principals problemes que tenim en aquesta
comunitat autònoma és l’accés a l’habitatge, que tenim un dels
habitatges més cars de l’Estat espanyol.  Doncs aquest govern
ha fet una inversió des de 2016 a 2020 de 100,1 milions en
temes d’habitatge.
Vostès quan varen governar, Sra. Durán, només hi varen
invertir 10 milions. 

En temes de lloguer l’any 2015 vàrem trobar 1 milió i mig;
aquest any, l’any 2019, només a l’any 2019, teníem 6,7 milions
per a temes de lloguer, i així contínuament, Sra. Durán.

Lluitar contra la pobresa no són quatre anys, cregui’m, no
és que facem polítiques de quatre anys i ja haurem aconseguit
que la pobresa desaparegui d’una comunitat autònoma, d’un
territori...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago, tiene que ir terminando por favor.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I
ESPORTS (Josefa Santiago i Rodríguez):

Sí, dos..., un segon i ja acabaré. És una lluita permanent
lluitar contra la pobresa i les polítiques d’esquerres quan
s’apliquen com s’han aplicat aquesta legislatura demostra i aquí
estan tots els indicadors que..., tots els indicadors, es redueix la
pobresa.

Sra. Durán, vostè ara em replicarà una altra vegada que tot
això és insuficient i cregui’m que l’essència de la política
d’esquerres és la insuficiència en el sentit de considerar que
sempre és necessari mantenir aquestes polítiques per lluitar
contra la desigualat, cosa que els partits conservadors mai no
ho han tengut present.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Santiago. Es el turno de réplica del Partido...,
del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Sra. 
Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Bé, Sra. Santiago, més o manco el que m’esperava -més o
manco el que m’esperava.

Vostè no té clar quina és la seva responsabilitat, la seva
responsabilitat són tots els nins de les Illes Balears, la salut, el
benestar i si aquí ara a Balears tendrem un 35% de nins pobres
és gràcies al que vostès no han fet, no gràcies a una pandèmia.

Miri, m’és igual si li sembl graciosa, si li faig gràcia o si no
li faig gràcia. A mi aquestes dades de pobresa no em fan cap
gràcia ni una, que vostè vengui aquí a tirar balons fora no em
fa cap gràcia ni una, però cap ni una.

A aquests nins que avui han sortit de casa seva d’un barri de
Son Gotleu o Can Capes o qualsevol altre barri que aniran de
casa seva, d’estar dins una habitació, que la mare paga 250
euros cada mes, que comparteixen amb sis persones més, surt
de casa seva tot sol, té 9 anys i se’n va a una escola i torna una
vegada tot sol i que no sapiguem quin control té aquest nin... i
aquest nin sí que és pobre segons tots els índexs, m’agradaria
saber, m’agradaria que vostè... sentir-la parlar d’aquest nin,
m’agradaria sentir-la parlar d’aquest nin.

Vostè em parla de les diferències que hi ha hagut en
diferents èpoques, em parla d’uns anys on hi va haver una crisi
terrible, que la crisi els va collir governant, a uns partits
d’esquerres, i vostès no varen prendre les mesures que tocaven,
i la crisi, la bola es va fer grossa, grossa, grossa, grossa, grossa
fins que va esclatar, (...) terribles en aquesta terra i es varen
haver de prendre mesures molt dures i vostè m’ha parlat com
sempre perquè quan vostè no fa el que ha de fer tira enrere i tira
de quan vostè era diputada a l’oposició. Ja no és a l’oposició,
Sra. Consellera, fa cinc anys que governa i ha governat molts
d’anys i ha estat consellera d’aquesta comunitat autònoma de
Serveis Socials molts d’anys! Per tant, té molta responsabilitat
en el que passa en aquesta comunitat autònoma, molta més que
jo mateixa.

Per tant, no em doni lliçons ni miri segons quines
comunitats autònomes quan li convé perquè quan li convé mira
una comunitat autònoma, però no em diu que es fan les PCR a
tots els professors de Madrid o que es fan les PCR a tots els
centres d’educació especial a Madrid, però tampoc no em diu...

(Remor de veus)

...vostè em diu del que fan, però tampoc no m’ha dit que han
llevat a més de trenta famílies els professors de reforç que
tenien els seus nins amb una discapacitat i això ha estat ara i
això no és una retallada, no, feien falta tutors, han llevat aquests
professors de reforç a més de trenta famílies que ara han
demanat autorització per fer una manifestació.

Això són retallades, Sra. Consellera, són retallades que
afecten directament el benestar dels nins i les nines d’aquesta
comunitat autònoma.

Miri, nosaltres hem presentat moltes propostes, moltes
propostes, i a vostè la veig molt conformista. Vostè tira
d’endarrere i d’endavant, però no diu el que farà. Vostè es
conforma a tenir aquest 25% ara de pobresa a Palma? Vostè es
conforma que ens anem directament a tenir un 35% de nins
pobres a Palma, que un de cada tres nins a Balears sigui pobre?
Dormen tranquil·les, Sra. Armengol i Sra. Santiago? Un de
cada tres nins serà pobre.
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Escolti’m, vénen..., sí, ho hem de dir, vénen d’uns anys de
molta bonança econòmica, vénen de tenir molts d’ingressos,
4.000 milions més d’ingressos si ho comparam amb l’anterior
legislatura, és clar, 4.000 milions més d’ingressos donen per fer
molt, donen per millorar aquests marges perquè no podem ser
com altres comunitats autònomes que tenen el marge de la
pobresa molt més baix que nosaltres. Per què? Perquè també
han fet millor les coses. Aquí quan s’han tingut més doblers
s’han prioritzat un tipus de despesa i no se n’ha prioritzat un
altre.

I com jo deia abans, vostès han deixat de banda, el dia a dia
de la seva gestió els ha fet deixar de banda una problemàtica
molt greu a les Balears que és la pobresa i la pobresa infantil. 

I per a vostè no ha estat una prioritat, no ho són els nins
d’aquesta comunitat autònoma. Els menors d’aquesta comunitat
autònoma, m’és igual si parlam de nins tutelats, m’és igual si
parlam de nins amb mesures judicials i m’és igual si parlam de
qualsevol nin vulnerable, no és la seva prioritat.

I és clar que han fet coses, home, faltaria més!, amb el
pressupost que tenen i amb el temps que tenen han de fer coses,
totalment insuficients.

Al final a vostè jo l’he de jutjar pels resultats, m’és igual el
que fa!, vull resultats! Cada vegada que aquí s’ha presentat una
mesura bona, i vostè ho sap, cada vegada que vostès aquí han
presentat un decret bo per a aquesta terra, aquest que han
presentat darrerament de la pandèmia, vostè digui’m quin li
hem votat en contra; digui’m quin decret li hem votat en contra,
un decret social. Cap ni un!, ho hem votat a favor. Això no
deixa que siguem crítics perquè són totalment insuficients,
perquè no basten, i els resultats seus són negatius. 

I, sincerament, la veig amb falta d’idees, la veig amb falta
de ganes, i la veig totalment conformada amb aquestes dades;
no la veig amb ganes de superació, de dir “vull treure un nin de
la pobresa, un, dos, deu...; vull lluitar”. No, no, es limita a
treure el que passa a les altres comunitats autònomes. I sí, altres
comunitats autònomes tenen la renda mínima d’inserció i aquí
es va fer la RESOGA, però ara el frau de l’ingrés mínim vital,
el frau de persones que durant mesos esperen, tres mesos,
esperen que els contestin, que els contestin, veurem...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Durán, tiene que terminar, por favor.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Ahora mismo termino. ...veurem a quantes persones arriben.

Miri, deixi de mirar a altres comunitats autònomes, posi’s
a fer feina; si no en té ganes o està desmotivada doni pas a una
altra persona, crec que fa temps que vostè hauria d’haver
dimitit, perquè, la veritat, aquestes dades de pobresa, que són
molt preocupants, són responsabilitat totalment seva i de la
presidenta Armengol.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Durán. Corresponde ahora el turno de
contrarréplica de la consellera Fina Santiago.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I
ESPORTS (Josefa Santiago i Rodríguez):

Sra. Durán, vostè fa discursos estàndards, vostè pot
aplicar..., el discurs que acaba de dir aquí el pot aplicar a
discapacitats, a pobresa, a persones majors, a qualsevol cosa.
Ve amb un discurs estàndard, li canvia el títol i parla del
mateix. Des de principi de legislatura li està passant això.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ens preocupa moltíssim. Clar que és insuficient. Mentre
tenguem un 21% de persones pobres no hem d’aturar, i estam
fent contínuament. Jo li estat explicant tota la feina feta durant
aquests quatre anys. He parlat, de 10 minuts que m’ha tocat
parlar, he parlat 40 segons de la comparativa amb la Sra.
Ayuso; la resta li he explicat polítiques clares, polítiques clares
que estan reduint aquestes taxes, que estaven al 35 i les hem
passades al 21. I això ha de continuar, i no s’acaba en quatre
anys. Quatre anys no és passar una cortina i ja està, i ja s’ha
acabat la pobresa, i a més amb un creixement poblacional, li he
explicat, i vostè no té en compte res de tot això.

I li he donat totes les explicacions. Aquest nin a què vostè
fa referència idò aquest nin potser està cobrant una renda social
son pare o sa mare que abans no la podia cobrar...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

I vostè què sap?, el coneix en concret? Idò em parli d’en...,
jo li parl d’una persona que nosaltres hem pogut ajudar, una
persona que nosaltres hem pogut ajudar. Aquest nin potser està
cobrant una renda social que l’any 2015 no podia cobrar.
Potser té dret a un menjador escolar que l’any 2015 no podia
tenir; potser té dret a una plaça concertada per ajudar-lo en les
tasques de l’horabaixa que l’any 2015 no podia tenir. Vostè
creu que aquestes polítiques concretes no han ajudat aquesta
família, encara que sigui pobra, perquè continuarà sent pobra
si cobra una renda social, però a superar la situació de
pobresa?, que la pobresa no li passi per damunt?, que no es
cronifiqui? Vostè creu que totes aquestes mesures concretes
que li he anunciat aquí no han ajudat aquesta família?, i la
seguiran ajudant.

L’ingrés mínim vital. Tant de bo que estam discutint
l’ingrés mínim vital, Sra. Durán. Clar que estam discutint
l’ingrés mínim vital!, un govern d’esquerres que ha estat valent,
que en una situació com aquesta tan difícil ha posat en marxa
un ingrés mínim vital, amb un 40% de funcionaris que estan en
teletreball a la Seguretat Social, que ha estat molt difícil
aplicar-lo, i que nosaltres estam encantats que aquest govern
hagi posat aquest ingrés mínim vital. I som crítics en la seva
gestió, i li ho hem dit així al ministre a un dinar que vàrem
tenir, i ell és molt conscient, va ser una anàlisi molt conscient
de les dificultats que té i les propostes que hi ha per millorar
aquesta gestió. Però estic convençuda que si al Govern
d’Espanya hi hagués un govern del Partit Popular ara no
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estaríem amb un ingrés mínim vital, no tendríem aquest ingrés
mínim vital.

(Alguns aplaudiments)

Això és per celebrar, Sra. Durán. No el tendríem, Sra.
Durán, estic absolutament convençuda que no el tendríem. 

I que vostè, com a representant del Partit Popular, vengui
aquí a parlar de pobresa, i miri que m’indign, a parlar de
pobresa quan el Partit Popular va estar en contra de la pujada
del salari mínim interprofessional és que és una contradicció
immensa!...

(Més aplaudiments)

...una gran contradicció. Com es creu vostè que des de la
Segona Guerra Mundial s’ha superat la pobresa extrema en què
vivia Europa?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Com es creu vostè...? És que... Com es creu vostè que s’ha
superat la pobresa extrema que vivia Europa des de la Segona
Guerra Mundial, Sra. Durán? Amb l’apujada de sous, amb el
repartiment de la riquesa que suposa l’apujada de sous, que els
empresaris varen entendre que no podien ser tan avariciosos i
tan cobdiciosos i que els beneficis s’havien de repartir millor,
Sra. Durán; per això tenir sous alts, sous mitjans bons, és la
primera lluita contra la pobresa, i vostès varen votar en contra
que aquest salari mínim fos de 950 euros, dels més baixos
d’Europa, encara pot pujar.

Una altra forma de lluitar contra la pobresa sap quina és,
Sra. Durán?, hi estaran d’acord vostès, perquè nosaltres sí que
hi estam d’acord?, amb la reforma laboral, una reforma laboral
pactada que protegeixi millor la feina; hi estaran d’acord
vostès, el Partit Popular?, perquè és la millor manera també de
lluitar contra la pobresa, tenir feina, tenir sous decents i tenir
estabilitat laboral. Hi estaran vostès d’acord?

Una altra forma de lluitar contra la pobresa que vostès
també hauran de dir si hi estan d’acord o no és perseguir el frau
fiscal. Vostès estan d’acord a perseguir el frau fiscal?, vostès
estan d’acord a reduir les desgravacions...? 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, no, vostès estan d’acord a reduir les desgravacions
fiscals que existeixen a l’Estat espanyol i que repercuteixen a
la comunitat autònoma, a la nostra comunitat autònoma, Sra.
Durán? Perquè això són polítiques molt importants per lluitar
contra la pobresa, perquè amb la renda social podrem arribar a
2.000, a 4.000, a 10.000, a 15.000 persones, i podrem
col·laborar amb elles per fer-los la vida més digna, però allò
important, Sra. Durán, per lluitar contra la pobresa és el mercat
laboral, és tenir sous dignes, és tenir un repartiment dels
beneficis de forma equitativa, i lluitar contra el frau fiscal
perquè les administracions puguin doblers per poder fer
polítiques d’igualtat i d’equitat. Mentrestant allò altre seran
polítiques de serveis socials, que ajuden i col·laboren perquè la
situació de pobresa no sigui tan alarmant, no sigui tan

agreujada, però la lluita contra la pobresa, Sra. Durán, és a
l’economia, és al mercat laboral, i vostès en aquest tema l’únic
que protegeixen són els interessos dels més grans i no els
interessos dels treballadors.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

Abans de passar al tercer punt de l’ordre del dia farem una
suspensió de deu minuts per qüestions tècniques.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Bon dia, senyors diputats i diputades, reprenem el plenari
i passam al tercer punt de l’ordre del dia.

III. Compareixença urgent de la presidenta del Govern
de les Illes Balears, RGE núm. 12907/20, per tal d’informar
sobre la situació actual de la pandèmia de la COVID-19 a
les Illes Balears i les conseqüències sanitàries i econòmiques
d’aquesta.

Consisteix en la compareixença urgent de la presidenta del
Govern de les Illes Balears, RGE núm. 12907/20, per tal
d’informar sobre la situació actual de la pandèmia de la
COVID-19 a les Illes Balears i les conseqüències sanitàries i
econòmiques d’aquesta. 

Intervenció en primer lloc de la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

...diputades, comparesc en aquesta cambra per exposar-los
quina és la situació de la pandèmia a casa nostra i quina és la
situació econòmica i laboral i, en definitiva, social, que vivim
en aquests moments.

Permetin-me que les meves primeres paraules siguin per
enviar el més sentit condol a les famílies que han perdut un
ésser estimat i el meu suport a totes les persones que en aquest
moment estan patint la malaltia. 

Estic convençuda que aquesta societat valenta i
compromesa que ja va aturar una vegada l’expansió del virus,
que ha plorat plegada totes les pèrdues i ha sabut donar suport
als que pateixen els efectes de la COVID, tornarà a frenar la
pandèmia. Per això, vull mostrar el meu agraïment públic a tots
aquells col·lectius -tant del sector públic com del privat- que
han demostrat la seva vàlua en uns moments tan complicats, i
permetin-me que destaqui, sobretot, el grau de compromís i
l’esforç demostrat pel col·lectiu sanitari que, gairebé sense
descans, es deixa la pell per combatre la malaltia. També vull
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aprofitar per destacar la implicació dels docents i, en general,
de tota la comunitat educativa, per fer possible l’abordatge d’un
inici de curs tan complicat i alhora tan indispensable com el
que estam vivint. Gràcies, una vegada més. 

Deia que primer volia exposar quina és la situació sanitària
en aquests moments. 

Com ja han dit els experts, estam vivint una segona onada
de la malaltia, una segona onada que s’apuntava cap a la tardor
però que ha arribat abans. Aquest agost s’ha produït un
increment dels casos i la transmissió del virus ha passat a ser
comunitària i ens ha obligat a avançar les mesures de reforç de
la contenció que teníem planificades per a setembre i octubre.
Aquest nou context de creixement dels casos a tot l’Estat en un
moment on es manté la mobilitat ha provocat un augment dels
ingressos hospitalaris i en UCI important, malgrat que, ara per
ara, queda marge per arribar als màxims de les nostres
capacitats; disposam de fins a 1.400 llits per a malalts de
COVID i, en aquest moment, tenim 317 malalts ingressats als
hospitals, un 10,9% del total, semblant a la mitjana estatal.
D’aquests, 60 són pacients asimptomàtics o lleus que
requereixen un ingrés per a garantir un correcte aïllament.
Perquè una de les principals diferències en relació amb la
primera onada del virus és que estam més preparats,
precisament perquè ja ho hem viscut, perquè ja sabem que la
pandèmia pot evolucionar molt aviat i exigeix disposar de totes
les eines per adaptar-nos a qualsevol situació. 

Avui, els nostres professionals sanitaris coneixen millor la
malaltia i com tractar-la; avui, tenim plans de contingència a
tots els centres sanitaris per afrontar la situació; avui,
intervenim als primers moments de propagació des dels serveis
d’atenció primària i des de la central COVID, que estan fent
una feina immensa i cabdal; i avui, després d’invertir 50
milions d’euros en noves compres, el nostre sistema sanitari
disposa de material suficient en estoc per als propers quatre
mesos. 

La planificació ens ha permès estar en millor disposició que
mai per tornar a frenar el virus que també és diferent en la seva
afectació sobre els contagiats: ara els ingressos hospitalaris i a
les UCI duren gairebé la meitat de temps que durant la primera
onada, pot ser perquè ara els pacients són més joves o perquè
els professionals -com deia abans- coneixen millor la malaltia
i disposen de medicaments més eficaços. Però aquesta segona
diferència requereix que insistim en la contenció i la detecció
precoç del virus rompent les cadenes de contagi. 

Per això, una tercera gran diferència respecte de la situació
que vàrem viure durant la primera onada és que ara feim moltes
més PCR i ara és Salut qui cerca i troba molts de positius a
través dels sistemes de rastreig. Actualment, disposam de 240
rastrejadors als quals se n’han sumat 100 més que ens ha posat
a disposició l’Exèrcit. Aquesta estratègia dóna resultats. El
rastreig actiu des de la central COVID, reforçat amb l’activació
de l’aplicació RADAR COVID i la tasca dels centres de salut,
fa que apareguin molts casos que són asimptomàtics o lleus,
que no detectàvem al març perquè llavors no es feien tantes
proves i comptabilitzàvem -fonamentalment- els casos que ens
arribaven amb símptomes més importants. 

Com a conseqüència d’aquesta detecció precoç, al voltant
del 53% dels nous casos registrats des que es fa rastreig són
asimptomàtics; i el 70% dels casos del mes de juliol i agost
tenen menys de 49 anys. Tot i aquesta reducció de l’edat dels
contagiats, no podem perdre de vista que les residències
continuen sent espais molt vulnerables. Per això, no ens hem
aturat de fer feina per protegir els nostres majors. 

Durant l’onada de primavera vàrem ser una de les primeres
comunitats que va completar un cribratge de tots els usuaris i
tots els professionals de les residències, un desplegament que
va evitar nous casos. Ara repetim l’estratègia, d’acord amb els
consells insulars, amb cribratges massius i successius a tota la
xarxa assistencial, tant pública com privada, cercant
constantment un virus molt contagiós que obliga a extremar les
precaucions restringint el règim de visites i repetint les proves
de manera periòdica. 

A més, hem actuat per millorar les plantilles, un repte en
què aquesta comunitat també marca camí, amb una mesura
aprovada fa dues setmanes que eleva a un 15% les ràtios de
professionals a les residències; aquesta acció ha de garantir
l’atenció, fins i tot en aquests moments en els quals els
mateixos treballadors es veuen exposats a contagis. A ells i a
elles, els magnífics professionals de les residències, vull també
expressar-los tot l’agraïment del Govern, un agraïment profund
que estic convençuda que comparteix tota la societat de les
Illes. A les residències es cuida la generació que ha aixecat el
nostre estat de benestar, la que ho ha donat tot per nosaltres, a
la qual devem tot el nostre esforç i dedicació en aquest moment
de combat constant contra una pandèmia cruel que colpeja
sobretot la nostra gent gran.  Per això, hem multiplicat els
esforços. 

Ens afrontam a un virus que mai no ha deixat d’estar
present a les Illes Balears i que encara ens obligarà a extremar
les precaucions durant mesos convivint amb la malaltia i
mantenint el seu impacte dins la capacitat del nostre sistema
sanitari, que està garantida gràcies a la planificació, la inversió
i la feina de milers de professionals. Ells i el conjunt de la
població responen amb determinació en aquesta segona onada. 

Durant les últimes setmanes hem desplegat les noves
mesures previstes per afrontar aquesta reactivació del virus i,
a més, hem fet crides perquè tothom mantengui l’atenció i
extremi la precaució, perquè el virus tornava a pujar la seva
incidència. 

Les mesures que suposen nous sacrificis per a la nostra
ciutadania comencen a demostrar la seva eficàcia. L’efecte, que
ja es reflecteix en els nombres de la pandèmia, té un
responsable clar: la ciutadania, que demostra una vegada més
que sap estar a l’alçada, que sap respondre amb responsabilitat
i plantar cara al virus complint les restriccions i les mesures de
protecció. 

Aquesta unitat d’acció, aquest compromís, aquesta
recuperació de l’esperit de les balconades que ens va permetre
tombar la corba una vegada ens farà frenar el virus en les
pròximes setmanes. 
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Amb tota la prudència que requereix una amenaça com
aquesta veim com en els últims dies la corba de contagis s’està
aplanant. Tot i això hem de perseverar, perquè tots i totes
sabem que l’extrema virulència de la COVID-19 no permet cap
relaxació.

L’evolució d’ingressos hospitalaris ha passat de créixer fa
vint dies un 3,7% diari a no créixer en els darrers cinc dies.
Això ens anima a seguir en la mateixa línia perquè encara tenim
molta feina per davant. Sabem que el virus pot recuperar la
seva velocitat de contagi, per això hem de seguir prenent
mesures. 

En aquests moments estam detectant una mitjana de 150,1
positius per cada 100.000 habitants, fet que ens situa com la
setena comunitat en incidència del virus en els darrers set dies.
També som la sisena comunitat que més proves fa, n’estam fent
210,8 per cada 100.000 habitants, mentre la mitjana espanyola
és de 162,9.

I això, l’esforç constant en la capacitat de detecció, està
demostrant ser clau. Podríem dir que si durant la primera onada
de la pandèmia només vèiem la punta de l’iceberg ara vèiem
una fotografia més ampliada de la situació. Això ens permet
actuar més aviat i a la vegada amb més previsió, preparant cada
nova passa al detall.

Calia extremar les precaucions i ho hem fet amb noves
mesures restrictives des del primer moment. Calia augmentar
els controls i reforçar-los més encara a les zones més afectades,
i ho hem fet. Calia intensificar les tasques i els equips de
rastreig per detectar casos, i ho hem fet. Calia garantir els
aïllaments també dels que no disposen d’espai a casa seva per
rompre les cadenes de transmissió, i ho hem fet. I cal actuar
amb accions específiques en aquells punts on l’índex de
contagis és més alt, adaptant-nos sempre a les característiques
de cada zona i atenent factors com la densitat de població, les
possibilitats d’aïllament de les persones contagiades, la
mobilitat o els mecanismes de resposta, i així ho estam fent;
perquè la nostra estratègia té un doble objectiu, contenir la
malaltia amb contundència, però afectant el mínim possible la
vida diària de les persones i de les famílies. 

En un escenari canviant hem de prendre decisions en tot
moment i de la mà dels que més en saben, seguint les
recomanacions del comitè d’alerta i seguiment de la COVID-
19, integrat per experts en gestió de la pandèmia, i del comitè
autonòmic de gestió de malalties infeccioses. També ho estam
fent escoltant tothom. Aquest virus no admet relaxació -deia-,
però tampoc no permet divisió, ens obliga a actuar en
coordinació plena, tots alhora, decidint sempre amb tothom,
garantint l’aplicació de les millors mesures des del coneixement
proper del territori dels nostres batlles i batllesses, per això ens
hem reunit diverses vegades amb tots i cadascun d’ells i d’elles,
i amb la FELIB, amb la qual feim feina diària. 

Junts sumam per agilitar i adaptar totes les actuacions a la
situació de cada illa actuant en contacte constant amb els
consells insulars durant les dinou reunions de presidents que
hem celebrat per coordinar i pactar sempre l’acció davant la
pandèmia. 

Units consensuant mesures per aprofitar la seguretat
sanitària i recuperar l’activitat econòmica i els llocs de feina
que cada moment permet decidint sempre amb els agents
socials i empresarials amb els quals ens reunim contínuament. 

Alineats parlant amb la comunitat educativa, reunint-me
amb els directors de tots i cadascun dels centres educatius de
les Illes Balears per cercar les solucions que han possibilitat la
tornada a les aules. 

Oberts a tots, escoltant els científics, les entitats socials, els
bisbats, els directors dels aeroports, els cercles econòmics, els
sectors essencials, els diplomàtics i les entitats financeres.

Coordinant-nos amb les policies municipals i amb els
cossos i forces de seguretat de l’Estat. Negociant amb els
ministres claus per a la protecció de les empreses i els
treballadors i les treballadores de les Illes i reunint-nos setze
vegades amb el president del Govern d’Espanya i els presidents
i les presidentes de la resta de comunitats autònomes. 

I, per suposat, enriquint les actuacions del Govern amb les
propostes de tothom, parlant amb tots els grups polítics des de
l’inici de la pandèmia i ara reunint-los cada setmana, perquè en
aquesta lluita sense treva la unitat d’acció ho és tot. Fruit
d’aquest esforç de tothom hem actuat setmana a setmana
executant un pla d’acció davant la pandèmia que ens ha duit a
avançar sense descans, perquè el virus no descansa. 

Vull recordar que a les Illes Balears la nova normalitat es va
iniciar amb limitacions per a tothom. Només a mode
d’exemple, nosaltres ja no vàrem permetre la reobertura d’una
part important de l’oci nocturn i fórem una de les primeres
comunitats autònomes a determinar l’obligació de dur
mascareta al carrer. I això ho férem perquè enteníem que la
mascareta podia ser un element de protecció i perquè érem
conscients que l’oci nocturn era un possible focus de contagi,
i així s’ha vengut demostrant, propiciant que moltes de les
nostres mesures de contenció s’apliquin ara a altres territoris. 

Des de l’entrada a la nova normalitat fins ara, és a dir,
durant els mesos de juliol i agost, hem aprovat a més tot un
seguit de mesures en relació amb la COVID, totes avalades per
la Justícia i totes previstes per adaptar-nos a la constant
evolució d’un virus que mai no ha deixat de ser una amenaça. 

Per això, a principis de juliol vàrem aprovar un nou règim
sancionador contra els incompliments de la normativa que
havíem fet per combatre la COVID i vàrem activar dispositius
especials i actuacions conjuntes de les diverses administracions
contra l’incompliment de mesures sanitàries, que han suposat
l’aixecament de 379 actes, actes que, sumades a les obertes per
policies locals, Policia Nacional i Guàrdia Civil, superen les
1.000. 

Els dies 15 i 16 de juliol tancàrem els carrers que
concentren el turisme d’excessos a la zona de Magaluf i la
Platja de Palma, i vàrem ser la primera comunitat a aplicar
mesures especials a una zona de potencial risc elevat de
transmissió. 
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Des de llavors hem aprovat tres resolucions més, el 31 de
juliol, el 18 d’agost i el 28 d’agost, per reduir el nombre de
persones que poden participar en trobades familiars i socials,
per prohibir els botellots, per tancar els bars de copes, per
limitar les visites a les residències, per prohibir fumar al carrer,
per obligar a dur mascareta a la feina, per tancar les platges i
els parcs a la nit o per reduir aforaments entre altres qüestions.
A totes aquestes resolucions s’hi afegeixen dues normes més
aprovades recentment, també emmarcades dins l’estratègia
d’acció gradual en cas de la segona onada: la primera aprovada
al Consell de Govern de dilluns de la setmana passada per
determinar una sèrie de restriccions específiques per a les zones
amb una alta incidència del virus, i la segona publicada dia 5
per garantir un millor control de l’aïllament d’aquells ciutadans
que estan confinats.

Encara hem fet una darrera instrucció publicada el passat
divendres que prorroga les restriccions establertes i que
prohibeix les fires i festes, tanca els parcs infantils i els
“xiquiparcs” i estableix nous aforaments en les activitats
culturals i esportives.

A banda d’aquestes mesures des de fa més de dues setmanes
s’estan fent intervencions comunitàries a les zones de major
risc de transmissió del virus que suposen la implicació de totes
les administracions i que comprenen actuacions de tipus
sanitari, però també de tipus social per arribar millor a la
població i conscienciar-la de la necessitat de complir les
mesures que s’aproven.

Aquestes accions impliquen un increment de la capacitat de
fer proves diagnòstics en aquells nuclis on es produeixen
augments de positius i a la vegada suposen actuacions per
comprovar si es compleixen bé els aïllaments i, en cas que no
sigui així, fer-los efectius o bé als propis domicilis o bé en
hotels habilitats si és necessari.

Aquestes actuacions, per exemple, ens permeten reconduir
l’increment de casos que s’havia produït a Ciutadella. Des de
fa setmanes també es porten a terme aquests tipus d’accions a
quatre barris de Palma, Can Capes, Soledat Nord, Son Gotleu
i part de Son Canals; accions que s’han reforçat des de
divendres al vespre amb mesures específiques de reducció
d’aforaments, limitació d’horaris i restriccions de mobilitat en
aquesta zona que esperem que suposin una reducció de la taxa
de contagis.

I ja els he avançat que continuarem aprovant resolucions en
els propers dies i no deixarem d’actuar fins que aconseguim
tombar definitivament la corba. 

Així, els vull anunciar que a finals d’aquesta setmana
establirem noves restriccions a la mobilitat també a la zona
d’Arquitecte Bennàssar a Palma i als barris de més afectació de
Sant Antoni i Vila a Eivissa.

Parlam de decisions difícils que no agraden a ningú i que
exigeixen més sacrificis per part dels ciutadans i les ciutadanes,
dels negocis i dels treballadors, però també sabem que donen
resultats i que faran que aturem el virus abans i que tornem més
aviat a la normalitat.

Per això continuarem observant cada situació amb serenitat,
analitzant tots els factors que operen a cada zona, decidint
sempre les mesures per protegir la salut de les persones i
comunicant l’aplicació en temps suficient perquè la ciutadania
pugui preparar-se per a cada nova situació.

Els avanç també que tornarem frenar el virus aplicant la
mateixa fórmula amb què ho aconseguírem la primera vegada:
sumant les idees i les capacitats dels ajuntaments i dels consells
insulars, de tots els agents socials i econòmics, dels ciutadans
i ciutadanes d’aquestes illes als quals vull agrair una vegada
més cada esforç, cada aportació, cada passa contra una
pandèmia que continua exigint el millor de tots nosaltres i ens
demana unitat d’acció i compromís, perquè tenim clar que la
lluita contra la COVID no és només una qüestió del
departament de Salut ni és només una qüestió del Govern, és
responsabilitat de tots.

Aquest virus ens ataca a tots i tots hem de respondre. Els
nostres servidors públics ens mostren una vegada més el camí,
els nostres sanitaris i professors, els nostres cuidadors, policies
i serveis socials, els que multipliquen hores per tramitar
desenes de milers d’ERTO en temps rècord i els que amplien
torns perquè ningú no es quedi sense l’atenció que necessita.

Aquesta pandèmia ens torna demostrar que val la pena
apostar per uns serveis públics de qualitat perquè la
responsabilitat individual és clau, però sense la fortalesa d’allò
públic no hauríem resistit el cop. Tot seria pitjor si no
haguéssim apostat com ha fet aquesta societat per reforçar el
nostre estat del benestar, perquè fins i tot després d’anys
d’esforços per enfortir els serveis públics ha calgut augmentar
durant els últims mesos i a nivells màxims el nostre pressupost
sanitari, social i educatiu. 

Aquesta pandèmia ens repeteix d’aquesta manera una lliçó
que esper que elimini per sempre la desconfiança d’alguns en
els serveis públics, que són ara i sempre l’assegurança de tots
i de totes, uns serveis públics que continuaran fent una feina
clau en una situació que -com deia- no és gens fàcil, però vull
llençar també un missatge d’optimisme, si feim les coses bé ens
en sortirem. 

El primer repte el tenim a l’escola, ha començat el curs
escolar més complicat, hem molts d’esforços per estar
preparats, sobretot els equips docents que han elaborat plans de
contingència on es defineix el mode de funcionament de cada
centre per a cada escenari. Vull recordar que aquest curs ha
començat amb 560 professors més, amb més actuacions de
neteja i amb el material de protecció necessari, amb més
dotació d’ajuts de menjadors, amb més reforç escolar i
digitalització. Tot això ens ha exigit destinar a la nostra
educació més recursos que mai, convençuts que la pandèmia no
pot posar en risc el futur dels nostres infants que és el futur del
conjunt de la nostra societat. 

I és veritat que no sabem amb certesa què passarà amb
aquest curs que acabam d’iniciar perquè això no ho hem viscut
mai, i és veritat que hi haurà contagi i és possible que passi com
a tants altres llocs i s’hagin de tancar escoles, i és veritat que
fins que no hi hagi una vacuna hem de conviure amb la malaltia
i ho hem de fer amb totes les mesures de seguretat que calguin,
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però allò que no podem permetre mai és deixar que ens venci
el virus.

L’educació dels nostres fills és una prioritat, una garantia
per avançar cap a una societat més justa, és la nostra major eina
de transformació, l’única que garanteix un futur millor per als
nostres infants i ja duien massa mesos sense escola, sense
establir com cal es vincles que els fan progressar. No ens
podíem permetre que un dret tan essencial quedàs relegat
incrementant encara més les desigualtats i la manca
d’oportunitats.

En aquest món d’incerteses i de dubtes que deixa la
pandèmia sí que hi ha una certesa. Sabem que si actuam amb
sentit comú tot serà més fàcil, i això és el que pretenem amb
l’esforç que estam fent conjuntament administració, famílies i
especialment els nostres docents als quals vull agrair des d’aquí
la seva implicació per poder iniciar el curs amb les majors
garanties.

No serà fàcil, com tampoc no ho està sent la situació
econòmica en què es troba la nostra comunitat autònoma. 

La nostra economia ha caigut un 44,5% d’abril a juny,
mentre que la caiguda que ha patit Espanya ha estat del 22%.
La nostra previsió de caiguda del PIB d’aquest any se situa en
torn al 28%. Som sense cap dubte la comunitat més perjudicada
en l’àmbit econòmic per la crisi de la COVID i ho som,
evidentment, per la nostra gran dependència del turisme, un
sector que s’ha vist molt afectat per la pandèmia perquè es basa
en la mobilitat, una activitat que el virus ha restringit, de fet
tant el sector turístic com el del transport, que són claus en una
comunitat com la nostra, són els més afectats per la crisi a tot
el món.

En aquest context econòmic complicat crec que s’han
demostrat clau figures de protecció que hem armat tant des del
Govern de les Illes Balears com des del Govern de l’Estat.
M’estic referint als ERTO o a l’ingrés mínim vital, però també
a la renda social que va aprovar aquest parlament l’any 2016 i
que ara hem ampliat per poder rescatar les famílies que la
COVID està deixant sense ingressos.

I m’estic referint també a tantes i tantes mesures que s’han
pres per protegir a treballadors i empreses i per aturar els
sotracs socials que provoquen la pandèmia, mesures que
haurem de seguir prenent perquè les conseqüències de la
situació que estam patint són i seran molt dures i no es
corregiran en el curt termini.

Permeteu-me, però, que defensi una d’aquestes figures de
protecció per sobre de la resta: els ERTO. L’aposta ferma del
Govern de l’Estat per aquesta figura ens permet mantenir els
llocs de feina sense activitat i protegeix els treballadors i les
empreses. S’ha d’agrair que s’hagi optat per aquesta figura i no
pels ERO, que haurien suposat més acomiadaments, la pèrdua
de llocs de treball i la desaparició de moltes empreses. I s’ha
d’agrair també el compromís per allargar i adaptar aquestes
figures de protecció a la realitat de Balears tal i com es va
demostrar a Palma amb la presència de dos ministres del
Govern de l’Estat dies enrere.

Com saben, Balears és per la seva dependència del turisme
la comunitat on manco treballadors han sortit dels ERTO i, per
tant, el territori que malauradament més està aprofitant aquest
mecanisme de protecció. A 31 d’agost estaven en un ERTO
58.891 treballadors, un 11,6% dels treballadors de Balears, un
percentatge tres vegades superior a l’Estat. Sense aquesta figura
aquests treballadors serien desocupats, que se sumarien als
73.753 que tenen ara mateix les Balears.

Perquè s’entengui la magnitud de l’impacte que té aquesta
pandèmia han de saber que des del seu inici els ciutadans i les
ciutadanes de les Illes han rebut de l’Estat en forma de
prestacions i de bonificacions i reduccions de quotes de la
Seguretat Social fins a 845 milions d’euros, equivalents a un
3% del nostre producte interior brut i un 14% del nostre
pressupost autonòmic.

En aquests moments això és el que toca i el Govern de les
Illes Balears seguirà vigilant perquè aquest sistema de
protecció que tant bé està funcionant es mantingui el temps que
calgui fins que les nostres empreses i treballadors puguin
reprendre l’activitat. Per això també seguirem demanant la
protecció dels fixos discontinus amb ERTO durant els propers
mesos.

La preservació dels nostres llocs de feina és fonamental per
garantir la cohesió social i accelerar l’arribada de la
recuperació. Fins que això passi seguirem fent feina per
reactivar la nostra economia; ho hem fet des del primer moment
amb un paquet de mesures com les que s’incloïen en el Decret
llei de reactivació per estimular activitats econòmiques i
facilitar la inversió. Només us pos un exemple d’aquest decret:
gràcies a ell i en plena pandèmia el sector de la construcció ha
augmentat aquest estiu el nombre de persones contractades, un
efecte directe en el curt termini que esperam que s’accentuï
amb inversió en els pròxims mesos.

També vàrem actuar aviat amb el conegut com a pla pilot
per afavorir l’arribada de turistes de forma segura, fent alhora
als ports i aeroports controls que ningú més no feia a l’Estat.
Va ser una experiència clau per explicar el funcionament
exemplar dels protocols de seguretat d’un sector turístic que ha
sabut controlar el virus en tot moment. Llavors vàrem fer feina
amb empresaris i sindicats per situar les Illes Balears en la
primera posició de les destinacions i aconseguir així activar una
temporada turística en què ja sabíem que no seria normal per
les reticències que hi ha a tot el món a desplaçar-se. I si hem
tengut temporada amb més activitat que ningú ha estat perquè
vàrem poder establir un corredor segur amb el nostre principal
mercat emissor, Alemanya. 

És aquesta experiència la que ens mostra el camí per als
pròxims mesos que superarem aquesta segona onada, perquè
que l’activitat turística pateixi a tot el món no pot ser mai un
consol ni una excusa per no actuar; al contrari, ens obliga a
continuar fent feina, amb més intensitat si cal, per poder dotar
l’activitat turística de majors garanties, conscients que la
malaltia encara serà aquí.

I aquí també crec que hem de ser optimistes, perquè
l’evolució de la investigació científica ens permetrà disposar en
els pròxims mesos de mecanismes més eficaços per millorar els
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controls amb proves més ràpides. Aquest és un dels objectius
que ens hem fixat en el grup de treball que hem creat amb els
ministeris de Sanitat i de Turisme i amb el Govern canari
conjuntament, analitzant tots els avanços tecnològics per
aconseguir una mobilitat més segura, i ja els puc dir ara que
qualsevol avanç que ens ajudi a garantir-la s’aplicarà a Balears
des del primer moment.

Al mateix temps la situació que patim ens ha de dur també
a redoblar els esforços per impulsar totes les estratègies que
tenim en marxa encaminades a afavorir una millora i una major
diversificació del nostre model econòmic. En això feim feina
des de dos horitzons que conflueixen; el primer és el pacte per
la reactivació econòmica i, el segon, és el plantejament que
estam fent per poder optar al finançament de fons europeus. El
passat mes de juliol les principals institucions de Balears, els
agents econòmics i socials i els principals partits polítics ens
posàrem d’acord per impulsar 131 mesures amb les quals
afavorir la reactivació econòmica i social d’aquesta terra. Els
representants que hem signat aquest pacte enviam un missatge
molt clar a la ciutadania; hem entès que la situació és
excepcional, que la crisi és de tal magnitud que requereix
alçada de mires, diàleg, capacitat d’acord; demana posar els
interessos dels nostres ciutadans i ciutadanes per sobre de
qualsevol altra qüestió. 

No és moment de polítiques de partit sinó de polítiques
d’estat, i per això, en nom del Govern de les Illes Balears, vull
tornar a estendre la mà a tothom, i vull tornar a obrir les portes
del pacte a totes aquelles forces polítiques que vulguin venir en
positiu, a sumar. Aquesta és la mateixa estratègia que hem
traçat per aconseguir fons europeus de recuperació; ens han de
servir per transformar de veritat el nostre model, per fer-lo més
divers i competitiu. Europa i el mecanisme de recuperació són
la millor oportunitat per accelerar cap a un consum i una
producció basats en la proximitat i en la sostenibilitat, per
impulsar d’una vegada per sempre la innovació i la recerca que
ens projectaran a les pròximes dècades; per enfortir la nostra
pagesia, la nostra indústria tradicional i el nostre comerç fent-
los més moderns, més competitius, més rendibles i més capaços
de generar ocupació de qualitat.

És el moment de respectar el nostre medi ambient i aprofitar
els fons europeus per prendre un camí sense retorn, el de
l’energia neta, l’economia circular, la protecció de la nostra
mar i del nostre territori. Europa ens ofereix l’oportunitat de
pegar un bot tecnològic, incorporant nous sectors i impulsant
a la vegada activitats essencials com la cultura i la indústria.
Ens ofereix l’opció de córrer més ràpid que mai cap a la
mobilitat sostenible, cap a l’habitatge per a tothom, cap a una
societat amb millors serveis públics, i ens ofereix també la
capacitat de garantir el benestar de tothom en qualsevol
moment de la seva vida. 

Aquesta oportunitat és única, però no espera ningú. Per això
estam decidits a fer feina aviat i junts per no deixar-la escapar.
Amb aquest propòsit ens estam reunint amb ajuntaments i
consells insulars per aglutinar projectes per fer-los millors;
estam fent feina en tot moment amb els agents econòmics i
socials, que són clau per a la recuperació, i ens hem
compromès, i així ho hem començat a fer, a donar compte i a
recollir les propostes que ens puguin fer amb totes les forces

polítiques de l’oposició, perquè aquesta és la nostra forma
d’actuar, i més en uns moments tan complicats com aquests.
Estic segura que la feina que estam fent donarà els seus fruits
i aconseguirem reactivar les Illes Balears d’una forma sòlida,
per avançar cap a un model econòmic més modern i equilibrat,
cap a una societat més justa i cohesionada, i cap a un territori
més sostenible i amb més oportunitats per a tothom.

Afrontam el major desafiament que hem viscut mai. Estam
patint una crisi sanitària, econòmica i social sense precedents,
que ningú no s’hauria pogut imaginar, i en aquests moments la
nostra prioritat no pot ser una altra que la salut dels nostres
ciutadans i ciutadanes. Per això continuarem adoptant les
mesures que calgui per doblegar la corba en un escenari que
canvia cada dia, i ho farem com fins ara, seguint el criteri dels
experts, parlant amb totes les institucions, amb els agents
socials i econòmics, per lluitar contra la malaltia procurant
afectar de la forma menor possible la vida de la gent. Ho hem
fet abans i ara ho estam tornant a fer, amb més experiència dels
nostres professionals sanitaris, amb més recursos i material,
amb més preparació de tots i de totes. Ho estam tornant a fer
aprenent dels errors, aprofitant els avanços científics, observant
experiències d’èxit d’altres territoris. Ho estam tornant a fer
aprenent cada dia d’una situació que no havíem viscut mai,
aprenent a conviure amb un virus que no se n’ha anat mai, que
contagia molt ràpid, que mata i que només podem combatre des
de la responsabilitat individual i col·lectiva, com vàrem fer a la
primera onada. 

Sabem que sense seguretat sanitària no hi podrà haver
recuperació econòmica; sabem que la urgència que suposa
l’atenció sanitària als nostres malalts i contagiats no ens ha
d’impedir perdre de vista les necessitats de futur...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Presidenta, hauria d’anar acabant.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Acab en dos segons. Hem de mirar cap endavant, i això és
el que estam fent, començar a construir ara les Illes Balears
post COVID, unes illes modernes, obertes, diverses, però unes
illes que no obliden, i que han après que sense uns serveis
públics forts pateix tothom, però sobretot els més dèbils.
Vendran moments molt durs, però estic segura que amb l’esforç
de tots i de totes, des de la unitat, els superarem.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

Començam amb les intervencions dels grups parlamentaris.
Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Company.
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EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, també jo
voldria començar la meva intervenció, com no pot ser d’una
altra manera, donant ànim als afectats i enviant el condol als
familiars de la gent que ha perdut la vida amb aquesta
pandèmia. De fet veurà que avui nosaltres no feim
aplaudiments de cap tipus ni un, perquè crec que no està la cosa
per fer festa, sinó per tenir un respecte a la gent que es mor...

(Se senten algunes veus de fons inintel·ligibles)

... i a aquesta gent que encara fa “aaah”, valdria la pena que
tengués una mica de respecte per la gent que per desgràcia s’ha
mort en aqueixa pandèmia. Un poquet de vergonya sí que faria
falta.

Sra. Armengol, el motiu de la seva compareixença en
aquesta cambra a petició del Partit Popular era explicar-nos per
què Balears està pitjor avui que el 21 de juny, al final de l’estat
de l’alarma. La veritat és que no ens ho ha explicat. Vostè ens
ha d’explicar per què hem arribat a aquesta situació, què ha
fallat en la seva acció de govern perquè avui Balears lideri
gairebé totes les estadístiques negatives entre les comunitats
autònomes a Espanya i a la Unió Europea. Hem passat del grup
de davant a passar al grup de darrere. Encara record que al
principi de la pandèmia vostè ens deia que teníem tots els
protocols preparats perquè teníem una sanitat forta. Bé, què ha
fallat, idò, Sra. Armengol?, perquè és evident que alguna cosa
ha fallat o qualque cosa no s’ha fet bé, perquè som els darrers
en temes econòmics i dins els darrers de tot en temes sanitaris.
O està contenta i satisfeta amb la situació actual? Amb el que
li he sentit sembla que sí, que vostè està molt satisfeta, i som al
furgó de cua.

Sra. Armengol, en menys de dos mesos hem passat de ser
els primers a exportar turistes a ser els primers en exportar el
virus. Vostès varen creure que amb el famós pla pilot bastaria
per consolidar el sello de destinación turística segura, però el
virus no entén d’eslògans ni de propaganda ni de decorats.
Darrere la foto amb els primers turistes s’ha demostrat que per
desgràcia no hi havia cap pla solvent, Sra. Armengol, només
una acció aïllada de màrqueting, sense corredors segurs amb els
països d’origen, sense controls als ports i aeroports, sense acció
diplomàtica seriosa amb els principals països emissors, sense
campanyes informatives i de promoció; en definitiva, un dels
seus ja famosos decorats. I la conseqüència és que la temporada
turística es va acabar a mitjan agost, amb el que això suposa
d’enviar gent cap a l’atur. I el que és més greu encara, que la
imatge de Balears ha quedat molt però que molt tocada davant
tot el món. 

Li reconec que la situació és complicada, sempre ho he fet,
però miri, Sra. Armengol, si Espanya és el país de la Unió
Europea que presenta les pitjors dades econòmiques per la
pandèmia, les Illes Balears és la comunitat autònoma que
presenta les pitjors dades econòmiques de tot Espanya; per tant
som els pitjors entre els pitjors, i aqueixa és una realitat que
vostè no pot amagar. Lideram la caiguda del PIB, lideram que
som els que generam més atur de tot Espanya, lideram la
caiguda en producció industrial, lideram la caiguda en vendes
de comerç. Alguna responsabilitat tendran vostè i el seu

Govern, Sra. Armengol, alguna cosa, com li he dit, s’haurà fet
malament o no s’estaran fent les coses necessàries perquè la
nostra comunitat autònoma no sigui el darrer territori de tot
Europa.

I aquestes dades es tradueixen en una crisi social que
s’estén i cada dia té més damnificats: més del 22% dels menors
de Balears estan en risc de pobresa, i segons un informe de
l’ONG Oxfam Intermón Balears serà la comunitat autònoma on
creixi més la pobresa. Basta veure la cua dels Caputxins o
d’altres indrets. Realment li importen i li preocupen, a vostè,
aquestes dades? Jo crec que sí, Sra. Armengol, però crec que
vostè no és conscient d’aqueixa gravetat de la situació perquè
segueix que pareix que tot va bé, i no deu anar bé si anam els
darrers d’Europa.

Sra. Presidenta, durant l’estat d’alarma Balears no tenia
economia però almenys el virus semblava que estava controlat,
però ara que vostè està al comandament de les operacions, ara
que ja no pot donar la culpa a Madrid de les operacions,
escolti, ara ja estam pitjor, encara, som la regió europea més
castigada econòmicament i de les més castigades pel
coronavirus a nivell sanitari. Constatam que les xifres de
contagis es troben novament disparades, s’incrementen
progressivament els ingressos hospitalaris i a les UCI, i també
augmenten les víctimes mortals derivades d’aqueix nou rebrot
de la pandèmia. I al mateix temps observam novament la
saturació progressiva del sistema sanitari; ho diuen els seus
propis responsables de sanitat, la desesperació del personal per
l’elevada càrrega de feina, l’increment de contagis entre el
personal sanitari o l’alt índex de contagis a les residències de
majors. És com si no haguéssim après res després d’allò
ocorregut en els mesos de març i d’abril; és com si tornàssim al
lloc de sortida sis mesos després, Sra. Armengol.

I tot això a vostè li sembla que va bé i que sortim més forts,
com diu el seu eslògan. Però jo crec que no, jo crec que davant
aqueix fracàs o aqueixa incapacitat que s’ha demostrat en la
gestió de la pandèmia tant des del punt de vista sanitari com
econòmic fa necessària una autocrítica i l’assumpció de
responsabilitats polítiques per part del seu govern, Sra.
Armengol. Ara ens acaba d’anunciar allò d’Arquitecte
Bennàssar; és que vostè sempre arriba tard, Sra. Armengol; és
que ja està escampat fa setmanes per dins Son Gotleu i vostè ho
sap, i no va prendre les decisions en el moment que tocava, i
prendre les decisions en el moment que toca és fonamental per
després controlar les situacions.

Miri, Sra. Armengol, des del minut 1 d’aquesta pandèmia
jo li he ofert la col·laboració del Partit Popular per afrontar una
situació que sempre li he reconegut complicada, li ho repetesc.
Miri, i per aclarir-ho bé basta mirar el Diari de Sessions
d’aquest parlament i podrem desmuntar les seves pròpies
mentides i les del seu grup polític. Iniciatives COVID
presentades pel grups que donen suport al Govern, PSOE,
Podem i MÉS per Mallorca, n’han presentades 113; sap
quantes n’hi hem votar a favor nosaltres?, 96, Sra. Armengol,
i avui matí, fa una estona, ha dit que no havíem donat suport a
cap ni una. És que vostè no se n’adona del que diu? No, no se
n’adona del que diu!

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
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A 96, els hem donat suport a favor; 4 en contra i 13
abstencions. No ha fet el mateix vostè amb les nostres, eh?, no
ho pot dir, vostè, amb les nostres. Va donar suport a una, sí, a
una que era la gratuïtat de les mascaretes, i després fa faltar a
la seva paraula i es va desdir.

Davant aquestes dades supòs que no continuaran amb la
seva estratègia de contar mentides quant a la unitat, ja que
m’hagués..., això m’hagués agradat, quan jo els veia a vostès a
l’oposició, que haguessin tengut aqueixa manera de actuar; no
la tenia vostè ni els que estaven asseguts per aquí, eh?, no, Sra.
Armengol, jo la record bé, la postura que tenien vostès en
aquells moments. I vostè ve i ens demana el que no varen fer
vostès, ni molt manco.

Vostè intenta desviar l’atenció cercant culpables, i encara
que sigui tot un desbarat vol fer creure que la culpa és del Partit
Popular! Deixi de cercar culpables, Sra. Armengol, sobretot
dins l’oposició, perquè si n’hi ha qualcun els té vostè ben
devora. Per tant cercant culpables no aclarirà res, i vostè ha de
saber que aquí no hi ha un problema de l’oposició, com diuen
alguns dels seus consellers, aquí hi ha un problema del Govern,
és perquè el Govern no fa el que ha de fer perquè estiguem els
darrers d’Espanya i els darrers d’Europa. Només faltaria que
tenguin la poca vergonya de dir que és per culpa d’un partit de
l’oposició! Falta tenir-la molt dura, la cara, Sra. Armengol.
Posi’s a fer feina i deixi de cercar culpables, deixi d’anar a
remolc, deixi de cercar-los, els culpables, on no són i arregli
aquesta situació perquè és la seva responsabilitat, i nosaltres, si
va per bon camí, sempre l’ajudarem, com li he demostrat ara
amb dades. Aqueixes mentides que vostè i la seva gent
repeteix, que no li hem donat suport, no les torni a dir, Sra.
Armengol, perquè vostè fa política, vostè fa política amb
aqueixa situació, però la fa al revés, donant la culpa a tot aquell
que no es vol agenollar davant vostè, Sra. Armengol, i això és
fer política barroera, des d’una opció de govern, des d’una
opció que té vostè superior a la que puguem tenir nosaltres.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Vostè hauria d’haver fet un parell de coses importants tant
a nivell sanitari com a nivell econòmic; a nivell sanitari jo crec
que no ha actuat amb la contundència amb què s’havia d’actuar
perquè les proves són les que són, és que vostè em pot dir que
ha estudiat molt, però ha tret un 3 a l’examen, ja li torn dir el
mateix, ja m’agradaria que hagués tret un 7 o un 8, però no és
la situació.

Miri, nosaltres li vàrem dir..., nosaltres creim que hauria
d’haver destinat més partides pressupostàries, perquè han estat
insuficients, a ajudar la gent, tota la gent, tant les famílies com
també els empresaris, i no ho ha fet, i això no ho fa mentre
segueix aguantant una estructura de govern sobredimensionada
i amb molts més alts càrrecs i assessors que mai. I ara no és
moment de tudar doblers, ara és moment de fer inversions
productives que duguin un efecte multiplicador, Sra. Armengol,
i que generin economia immediata, que generin llocs de feina
immediatament.

Miri, vull insistir en una cosa, i és que nosaltres li vàrem dir
que el seu famós pla de reactivació no era suficient, i s’està
demostrant amb les dades que tenim. Ja em sap greu que no

serveixi, però crec que hauria de fer un pensament i li vull
demanar que dugui aqueix pla aquí, facem una comissió en el
Parlament i que d’una vegada per totes facem un pla de
recuperació de veres, no un pla de màrqueting i de decorats. És
en el Parlament on s’han de debatre i aprovar-se mesures per
afrontar aquesta crisi a què ens enfrontam, Sra. Armengol, no
és als patis de Ciutat, és aquí. I per què no l’ha volgut dur
aquí?, no entenc per què, sincerament no ho entenc, per què;
què li fa por? Jo li deman que ens posem a fer una cosa que
s’hauria de fer seriosament en política; miri, Sra. Armengol,
parlar, acordar, arribar a consensos, sempre és bo, és l’essència
de la política, i en moments com aquests és més important que
mai. Però vostè, Sra. Armengol, i convé que ho escolti, perquè
vostè, com el Sr. Sánchez, demana suport incondicional sense
parlar, sense escoltar, sense acordar i sense voler consensuar;
vostè només vol imposar, Sra. Armengol, a nosaltres no ens ha
donat més marge, vostè ens ha dit “veniu darrere jo i el que no
vengui, el que no s’agenolli, vaja, li diré de tot”, i això no és
just, Sra. Armengol, no està bé. Canviï d’actitud, deixi’ns
parlar, deixi’ns consensuar. Vostè diu lentejas, i així no pot ser.

Per tant jo li dic -i vaig acabant-, jo el que li dic és que
unitat sí, Sra. Armengol, per aprovar i aplicar mesures efectives
per afrontar la crisi; unitat sí per ajudar les empreses i els
autònoms, per ajudar les famílies; unitat sí per augmentar els
controls sanitaris, els PCR, els tests entre la població, entre el
personal sanitari i a les residències de majors; unitat sí per
dotar de més efectius l’Atenció Primària, que està desbordada,
Sra. Armengol; unitat sí per baixar les ràtios als centres
escolars i augmentar el nombre de docents. Però unitat no per
fer més fotos, per fer més actes de propaganda i màrqueting;
unitat no per veure com tanquen els hotels a mitjan agost; unitat
no per veure com cada dia hi ha més comerços que abaixen la
persiana. Però és el que vostè ens demana, ens demana guardar
silenci quan només hi ha 15 persones que han cobrat l’ingrés
mínim vital; vostè ens demana callar quan hi ha gent que no ha
cobrat els ERTO després de tres mesos, amb això no ens pot
demanar unitat.

I si vol comptar amb el Partit Popular ha de saber que
unitat, sí, però adhesions a cegues i submissió, no. Nosaltres,
com a principal partit de l’oposició, som aquí i ens té a
disposició per parlar, per consensuar i per dialogar, no per
acceptar el que vostè ens digui. Si no vol, com no ha volgut fins
ara, perquè vostè en fa estratègia política, d’això, idò almanco
li deman que no faci demagògia i no cerqui culpables enfora de
vostè perquè, com ja li he dit, si hi ha culpables en tot cas vostè
els té ben devora.

I ara sí que acab, i li dic que no cerqui excuses que no la
duran enlloc. Vaig llegir una entrevista fa..., ahir o despús-ahir,
d’Antoni Nadal, l’entrenador de Rafel Nadal, al qual tots
coneixem, i deia: “Amb excuses no hem guanyat cap partit
mai”. Si vostè segueix posant excuses i cercant culpables, per
desgràcia per a les Illes Balears tampoc no guanyarà aquest
partit, Sra. Armengol. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company. Correspon ara al Grup Parlamentari
Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Sans.
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LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Gràcies, presidenta, per comparèixer
avui i per les explicacions donades en aquest parlament sobre
la gestió de la crisi. El primer de tot que el nostre grup vol
traslladar són paraules d’agraïment a tot el personal sanitari que
es deixa la pell en tenir cura de les persones afectades per la
COVID, al personal docent per la tasca que hauran de
desenvolupar en aquest curs tan atípic, delicat i que serà tot un
repte, al personal sociosanitari el qual treballa dia i nit en els
centres i que ara viuen un dels focus de contagi dels quals avui
també volem parlar, i, en definitiva, a totes aquelles persones
que probablement la gran majoria viuen atònites en veure com
cada dia augmenten els contagis i com sembla que l’alarma
social per la COVID ha disminuït tot i les dades.

Està clar, com sempre hem dit, que som davant d’una crisi
sanitària sense precedents recents a causa d’una pandèmia, una
crisi per la qual cap govern no estava preparat per rebre aquest
impacte, i és igual que avui alguns aquí vulguin desplegar les
seves ales de por i voler fer creure que tenien la solució de tots
els mals i que les conseqüències haguessin pogut ser diferents.
N’hi ha prou a fer una anàlisi per les diferents comunitats
autònomes per veure com se les gasta cada força política aquí
representada i segurament moltes han fet una gestió nefasta
comparada amb la gestió que s’ha fet a la nostra comunitat
autònoma, tot i que la nostra comunitat ha estat la que pitjor ha
sortit parada, som a la cua a nivell laboral i a nivell econòmic,
amb unes conseqüències socials aclaparadores, i és que és molt
important la gestió que es faci de la crisi sanitària però és vital
el camí que volem marcar o seguir en el llarg termini;
pràcticament, la majoria de l’oposició a un moment o a un altre,
des que es va iniciar la crisi, sempre han dit: no hem de fer
experiments, hem de recuperar l’economia que teníem.

El darrer de la Sra. Guasp: “Unos presupuestos moderados
sin recetas intervencionistas de Podemos y MÉS”. Saben quina
va ser la resposta d’Unidas Podemos a com s’ha d’enfocar el
pròxim pressupost de la comunitat autònoma? “Els pressuposts
han de blindar els pilars bàsics dels drets de la gent.” I és que
la nostra formació política, Unidas Podemos, no ha nascut per
defensar els privilegis d’una minoria ja de per si privilegiada o
deixar-se la cara per una elit empresarial pirata que per no fer
ni tributen a Espanya i atempten directament contra el nostre
mateix estat del benestar, a diferència d’alguns d’aquesta
cambra que sembla que tenen dins els seu ideari polític la seva
defensa.

Nosaltres el que volem evitar, costi el que costi, és que la
majoria social perdi els seus drets, com sempre passa a les
crisis econòmiques. I al final de les crisis, curiosament, els rics
sempre acaben essent més rics i els que menys tenen, per
desgràcia, acabant tenint encara menys.

Avui vull parlar de futur, tenim l’oportunitat de millorar
com a comunitat autònoma i com a país. A les Illes ja fa massa
temps que es repeteix que s’ha de diversificar el model
productiu i és que ara, en aquestes circumstàncies, que tant de
bo mai no haguessin passat, tenim l’oportunitat de diversificar
el nostre model, i més encara que la Unió Europea posarà a
l’abast dels països la possibilitat de desenvolupar projectes
encaminats al futur, projectes que girin entorn de la

sostenibilitat, de la innovació, de la digitalització, de la
indústria verda, entre d’altres. És a dir, ens posen a l’abast els
objectius i els doblers per poder dur a terme aquesta
diversificació. És una necessitat que tenim com a illes,
possiblement molts dels presents prefereixen perpetuar el
model actual, amb l’excusa que necessitam una recuperació ja,
i sí, necessitam una recuperació ja, però no necessitam tornar
cometre els mateixos errors o aplicar les fórmules fallides.

No sabem què ens pot deparar el futur, però ara sabem que
el dia menys pensat podem tornar ser víctimes d’una crisi
sanitària i que ens deixi ferits de mort altra vegada. Però
sembla que Europa sí ha pres consciència i ara tenim
l’oportunitat de reindustrialitzar el nostre país i, per extensió,
les nostres illes. Els sectors tradicionals, el turisme i la
construcció, han de dirigir-se cap a un nou plantejament basat
en una economia verda digital, i no ens podem presentar davant
Europa amb un únic projecte de recuperar el que ja teníem,
hem de ser capaços de presentar projectes que es trobin a
l’alçada de la realitat actual; necessitam noves inversions
pensades en el futur, en l’estabilitat de la vida de les persones,
de l’economia, del nostre mercat laboral, que avui per avui no
gaudeix d’aquesta seguretat i certesa que tan necessària és.

Cal, presidenta, ser contundents amb el Govern de l’Estat,
contundents i valents a l’hora d’exigir el que ens pertoca, de la
mateixa que ja ho fa la nostra formació. La nostra comunitat
sempre ha estat molt solidària i ara som a la cua i necessitam
que l’Estat sigui tan solidari amb nosaltres com nosaltres ho
hem estat fins ara. Els pròxims pressuposts generals de l’Estat
han d’estar enfocats a sostenir i enfortir l’estat del benestar,
però, a més, necessitam inversions a les nostres illes, inversions
paral·leles a totes aquelles que puguem rebre dels fons
europeus més endavant, inversions dedicades a generar llocs de
treball, a modernitzar el sector econòmic tradicional de les
nostres illes, que és el turisme, per encaminar-lo cap a un
model més sostenible i ecològic que faci ús de les energies
renovables i de la digitalització, però alhora la diversificació
del nostre model econòmic, capaç de ser un model econòmic i
laboral que generi estabilitat, que sigui competitiu i que permeti
crear un teixit empresarial fort, un model que generi
oportunitats entre els joves i que permeti que el nivell de vida
no sigui tan elevat i que tothom pugui construir un projecte de
vida, un objectiu cap al qual treballen els nostres consellers i
ministres i que no serà per nosaltres si no s’apliquen mesures
i projectes encaminats a diversificar i a enfortir la nostra
economia.

Sra. Presidenta, no menyspreï el poder de les marees, fa
molts d’anys que tenen reivindicacions històriques que
marquen quin és el camí a seguir en les polítiques de salut i
educació, i li diem nosaltres, com a formació que també forma
part del Govern, i és que sempre hem estat molt combatius en
aquest aspecte, cal seguir treballant i escoltant els que són a
primera línia per saber cap on anam, però no hem d’oblidar
d’on venim, perquè alguns en aquesta cambra volen fer com si
no hagués passat. Avui som on som, però podríem estar pitjor
si no fos perquè aquest govern, durant la legislatura passada i
l’actual, ha fet esforços per incrementar les inversions en
educació i salut; sí, insuficients per poder fer front a la crisi que
avui patim, però no voldria ni imaginar com estaríem si la
dinàmica de les retallades, de la privatització, dels

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 47 / 15 de setembre de 2020 2533

acomiadaments massius, de quasi la desaparició dels serveis
socials hagués continuat en marxa amb les polítiques
“austericides” de la dreta.

Tenim molts reptes de cara al futur i al present, però és
evident que aquesta pandèmia ha posat sobre la taula totes les
cartes i hem pogut veure una radiografia de totes les fractures
que té el nostre sistema. Ha quedat evidenciat que cal continuar
invertint en polítiques públiques d’educació i sanitat, però
també s’ha fet palès que cal repensar el sistema de cures i el
sistema residencial. Podem veure com altres tipus d’assistència,
com la domiciliària, a alguns països del nord han tingut una
bona implantació i uns bons resultats. I és que enfront de la
privatització en la qual de vegades no sempre han primat els
interessos del benestar de les persones que allotgen, hi podria
haver la implantació d’un model d’assistència a domicili que
permeti que les persones puguin conservar i viure la seva casa
i tenir certa independència, que no sols beneficiaria les
persones que hagin de rebre aquestes ajudes assistencials, sinó
que, a més, permetria crear molts llocs de treball.

I ja per acabar, diputats i diputades del Partit Popular, quan
venen temps difícils, quan toca afrontar qualque cosa tan dura
com aquesta pandèmia, el que s’espera d’una força amb
vocació de governar és responsabilitat, toca decidir si el vostre
projecte vol seguir fomentant la inseguretat de la gent, si volen
seguir per la senda de la destrucció dels drets socials que us ha
definit sempre o si, pel contrari, volen exercir una oposició
responsable en moments tan durs, on la població necessita
responsabilitat per part dels polítics. Poden seguir competint
per ocupar l’espai de l’extrema dreta radical amb polítiques
allunyades del consens social i que fomenten l’odi entre les
diverses capes de la població, o poden contribuir, com la resta
de forces polítiques responsables, a proposar mesures sensates
i esforçar-vos que se surti d’aquesta crisi de la millor forma
possible i prioritzar el benestar de les persones.

No facin amb Balears allò que va dir Cristóbal Montoro:
“que caiga España que ya la levantaremos nosotros”. La
ciutadania de Balears ens necessita a totes, inclosos vostès.

Presidenta, confiam en aquest govern del qual formam part,
com a força amb vocació de govern que som, vàrem voler
entrar al Govern per poder exigir i transformar les coses des de
la responsabilitat que la governabilitat suposa a una formació
política; per això, com li hem indicat en més d’una ocasió, aquí
ens té per ajudar i reconstruir tot el que aquesta crisi originada
per una pandèmia ha tombat, si la prioritat és el benestar de les
persones i garantir el futur de les nostres illes.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sans. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sra. Armengol, confiança, si no es genera confiança ens
trobarem amb una altra oportunitat perduda, i els ciutadans de
les Illes Balears no es poden permetre ni perdre una altra

oportunitat ni més decisions incorrectes per part del seu govern,
recordi que som els primers en l’increment de l’atur i que som
els primers en baixada del PIB d’Espanya.

Com és possible? Què ha passat? Recordi que després de
l’estat d’alarma, allà pel mes d’abril, els sectors productius de
les illes reivindicaven el que anomenaven “destí segur”, i tots
ens hi vàrem sumar, i el Govern també, amb mesures que va
prendre en aquell moment. Però arriba el 26 de juliol, i Regne
Unit decreta una quarantena per als seus compatriotes que
venen d’Espanya i a tots ens sorprèn. En aquell moment dúiem
2.450 persones infectades i es notificaven 12 casos a les Illes
Balears. Com era possible que el Govern no estigués assabentat
d’aquesta mesura del Regne Unit? No era el moment en aquell
determinat dia reforçar el “destí segur”? En aquell moment la
societat civil, els agents socials, els partits polítics de
l’oposició, tots demanàvem tests massius a ports i aeroports i
el “destí segur” trontollava, i vostès no fan res. Vostès
esperaven darrera del Sr. Sánchez, i no es van moure per fer
cap passa endavant, va ser una decisió incorrecta, perquè
després de la decisió del Regne Unit era el moment de
potenciar el model de “destí segur”, amb tests, amb controls,
amb informació, amb comunicació, i no es va fer, no es va
voler fer, es va deixar passar una altra oportunitat inestimable.
Sra. Armengol, una gran decisió incorrecta, perquè es comença
a perdre la confiança en el Govern.

Setmanes després, el 14 d’agost, Alemanya recomana no
viatjar a Espanya la qual considera zona de risc, excepte
Canàries que va tenir 15 dies més. Quant s’hauria pogut
facturar si els alemanys haguessin vingut a Mallorca, a
Menorca, a Eivissa o a Formentera la segona quinzena d’agost?
Com pot ser que les dades relatives de positius que donava el
Govern no tinguessin en compte la població flotant que en
aquelles setmanes hi havia a les Illes Balears en temporada
alta? Ni tan sols van ser capaços d’explicar-ho als països
emissors de turisme, ni a la població espanyola. Segona
actuació incorrecta, i aquell dia ja dúiem 4.285 casos i es
notificaven 134 casos a les Illes Balears.

Ens trobem amb un “destí segur” romput, amb un increment
exponencial dels casos, amb descontrol. A la primera setmana
de setembre, a The Economist les Illes Balears ja vàrem sortir
com la segona regió europea, de 173 regions, en nombre de
casos setmanals cada 100.000 habitants, amb 194 casos, i (...)
quasi a la confiança quasi zero, amb un govern que ha passat,
en un mes i (...) de “destí segur” a ser la segona regió europea
en nombre relatiu de casos.

I ara on ens trobem? Ens trobem en una paràlisi total, amb
incertesa, vostè ho ha dit, amb 73.000 aturats, amb 50.000
treballadors adherits a ERTO, liderant l’increment d’atur,
Balears on més baixa el PIB d’Espanya.

A Salut ens trobem amb caos a Atenció Primària, ens hem
trobat amb compra fake de material defectuós, amb barris
confinats, encara i això hem d’agrair la professionalitat i el bon
servei dels professionals sanitaris.

I Educació, que ens ha agafat a contrapeu, amb un caos
també a l’inici escolar, i aquí també hem d’agrair l’esforç que
han fet els professionals de l’educació, perquè ens trobem amb

 



2534 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 47 / 15 de setembre de 2020 

un govern sobredimensionat que no ha fet l’auditoria integral
organitzativa que els demanàvem des del Grup Parlamentari
Ciutadans. I, a més a més, i el que és pitjor, ens trobem amb el
nul pes que té la Sra. Armengol dintre del Govern Sánchez, per
exemple amb la notícia de les PCR de Canàries.

I què ha fet el Govern? Ara, a 15 de setembre, 7 mesos
després del primer cas, duem 11.000 casos, 7 mesos de
penúries d’autònoms i d’empreses. Podem dir, i és veritat, que
el Govern ha fet coses, però només ha estat intentant donar
respostes a problemes diaris, en molts casos sense èxit, quantes
decisions incorrectes! Sols s’han dedicat a apedaçar i no han
planificat, i sense planificació és impossible generar confiança.

El que s’exigeix a un govern és que planifiqui un full de
ruta i lideri el seu compliment, i el Govern de la Sra. Armengol
no ha fet ni una cosa ni l’altra, ni (...) el que significava “destí
segur”, com si van creure altres comunitats, ni va acabar de
creure en la col·laboració publicoprivada amb el sector turístic
per continuar endavant, després del relatiu èxit de la prova
pilot.

I ara es demostra que implicar-se en tots els conceptes era
del tot imprescindible, però tenim una nova oportunitat amb els
nous corredors segurs, i ningú, Sra. Armengol, no li permetrà
que torni fallar.

I continuem parlant de turisme, aprofitarà els fons d’ajuda
al turisme? Quin paper ha de jugar l’AETIB? Aprofitarà els
fons europeus de reconstrucció? Perquè no volem més
decisions incorrectes.

I ara què, ha pensat en la propera temprada turística?
Alguna proposta de planificació en salut, en educació, en
col·laboració publicoprivada, en nova economia? Perquè
nosaltres sí que tenim propostes, en els darrers cinc dies hem
presentat propostes per ajudar les empreses en temporada
baixa, el turisme, el comerç, la restauració, i esperem que ho
revisin bé per prendre les decisions encertades. Hem d’evitar
entre tots que l’hostaleria, el comerç, els autònoms abaixin la
persiana de forma definitiva.

I hem presentat mesures per ajudar els autònoms, per ajudar
la conciliació, i insistim en la nova col·laboració
publicoprivada i ho hem dit amb el Pacte de Reactivació, la
col·laboració és clau fonamental per sortir de la crisi,
col·laboració no per sortir a una foto, no per signar un acord i
oblidar-se’n, són imprescindibles acords amb igualtat de
condicions, escoltar experts, assumir responsabilitats el sector
públic i el sector privat per igual.

Necessitem que innovin, però que no innovin només per a
ells, sinó que innovin per a tota la societat i això només ho pot
liderar un govern en col·laboració amb el sector privat i
escoltant experts, perquè els balears hem estat pioners,
emprenedors, i ara més que mai ho hem de tornar ser.
Innovació mode on, Sra. Armengol, capital de coneixement,
obertura de mires, aprofitar el talent estranger que té residència
a les nostres illes.

Tenim empresaris que han fet expansions internacionals,
com no ens podem reinventar? Afrontem aquesta darrera

oportunitat per evitar perdre el lideratge en turisme i perdre
l’impuls en diferents sectors claus de la nostra economia. La
nova economia haurà de sustentar-se en la nova cadena de valor
de la indústria turística, en la nova indústria residencial, en un
nou sector primari, en nova cultura i en nou ecosistema
innovador. Apostam per la compra pública innovadora, per
innovació empresarial a les Balears, per la creació de districtes
d’innovació, per connectar l’activitat amb l’entorn empresarial,
per clusteritzar.

Tenim reptes en petit comerç, en sector primari i en sector
d’economia digital, en sostenibilitat, en transició energètica,
però el principal repte és ser atractius. Per atracció d’inversió
i per atracció i retenció de talent a les nostres illes. I, Sra.
Armengol, tot això passa per seguretat jurídica, per generar
confiança. I, Sra. Armengol, no genera confiança que vostè
cedeixi constantment a les pretensions dels seus socis. No
legisli mesures anacròniques, necessitem una administració àgil
i eficaç, no una agència de col·locació. Sra. Armengol, li he de
dir: el seu govern no genera confiança amb lleis de vergonya,
com el Decret llei 9/2020, de protecció del territori, només per
acontentar els seus socis nacionalistes de MÉS o per les
receptes intervencionistes que planteja Podem.

Sra. Armengol, per acabar, primer salvi vides, salvi vides
amb mesures sanitàries eficients. És prioritari baixar dels 50
positius a la setmana cada 100.000 habitants. Però també pensi
a salvar llocs de feina, amb col·laboració publicoprivada i aquí
ens trobaran, aquí trobaran el Grup Parlamentari de Ciutadans.
I, Sra. Armengol, no perdi més oportunitats. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas, pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Moltes gràcies, Sr. President. Presidenta, diputats i
diputades. Molt bon dia a totes i a tots i una salutació especial
als que sou a ca vostra per diverses raons perquè no podeu ser
aquí en una presència física i hi sou estrenant aquesta eina
telemàtica que esperam que es vagi consolidant dins del nostre
funcionament. 

En diverses ocasions m’heu sentit dir en aquesta mateixa
tribuna que els polítics, els diputats i les diputades, som aquí
sobretot per donar respostes a la nostra ciutadania i per a
millorar la seva qualitat de vida. I també en diverses ocasions
-i avui mateix- hem pogut comprovar que les lluites partidistes
se situen massa sovint per damunt del que és l’interès general. 
Fa una estona, escoltant alguns dels partits de l’oposició, hem
pogut comprovar com encara hi ha gent que a això encara no
ho ha entès i la pandèmia, evidentment, ha de suposar un abans
i un després. Hem deixat centenars de víctimes, s’ha provocat
una greu crisi econòmica, una crisi que entre totes i tots haurem
de superar. Aquesta, evidentment, ha de ser la nostra prioritat:
adoptar les mesures necessàries per reactivar l’economia,
generar ocupació i atendre les persones més vulnerables; hem
de garantir que totes i tots vagin cap endavant. 
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No és el moment ni dels discursos grandiloqüents ni, molt
manco, de posar en marxa campanyes per desgastar o fins i tot
enderrocar el Govern. Ni una cosa ni l’altra. És l’hora de fer
feina i és l’hora de fer feina plegats. No fa falta que els expliqui
que l’hivern serà molt llarg i que hi haurà molta gent que ho
passarà malament, molt malament. Tota aquesta gent esperen
alguna cosa més de tots nosaltres. El moment exigeix la
màxima responsabilitat d’aquesta cambra i dels seus
representants polítics. També del conjunt de la societat.

Sra. Presidenta, agraesc moltíssim la seva compareixença
i les seves explicacions, sé que no és un moment gens fàcil, la
situació és molt complicada i requereix de molta valentia i de
moltíssima responsabilitat. Em consta que s’ha fet molta de
feina en els darrers mesos, vostè n’acaba de fer un resum
bastant acurat; no obstant això, encara en queda molta per fer.

Si bé a l’àmbit estrictament sanitari aquesta pandèmia ens
toca a tots per igual, sense distincions, evidentment la
incidència social és tan desigual com ho és la societat mateixa.
I això és el que hem de combatre, sobretot. En aquest sentit, si
bé el Govern ha actuat seguint criteris tècnics i professionals,
no és cap secret que l’acció podria haver estat de molt més
abast si no patíssim una manca de recursos estructurals
derivada d’un estat que no ens entén ni ens vol entendre. I aquí,
Sra. Presidenta, és on li deman que sigui contundent i exigent
com ho ha estat també la meva formació, sé que ha plantejat
exigències, sé que ha demanat, però seguim sense respostes i,
el que és pitjor, seguim sense els recursos de què Madrid ens
priva per poder entendre com cal les nostres necessitats. 

El dia de la seva investidura li vaig dir que MÉS seria un
bon company de viatge, un soci fidel, també li vaig dir que això
en cap cas no suposava un xec en blanc. Li hem demostrar que
som garantia d’estabilitat parlamentària però ara bé -li repetesc-
demanam més contundència davant Madrid a l’hora d’abordar
algunes qüestions, i m’estic referint per exemple a
l’allargament dels ERTO o també als greuges comparatius
respecte a altres territoris, les Canàries mateix, que són un
territori insular com ho som també nosaltres. 

La diferència, com sempre, desgraciadament, la marca la
necessitat que té el Govern de comptar amb els vots de
determinats diputats en el Congrés que fa que això tengui més
valor que una sintonia que hi pugui haver a nivell polític. Fa
només uns dies hem vist com el Govern espanyol anunciava
PCR en origen per als turistes que viatgin a les Canàries, aquí
-com a mínim el meu partit- es va cansar de demanar això
mateix, la resposta de Madrid va ser el silenci, com gairebé
sempre. 

Sra. Presidenta, crec que és hora de fotre un bon cop
damunt la taula, cal plantar-se davant Madrid, però també és
ben hora de fer apostes clares i concretes. En un context de
crisi social i econòmica hem de seguir fent una aposta clara i
ferma per reforçar els serveis públics, només amb una
arquitectura institucional de caràcter públic que consolidi pilars
bàsics com la sanitat, l’educació i la protecció social, podrem
garantir que tothom pugui seguir tirant endavant. 

Ara no podem repetir els errors de les crisis passades. El
2008, per exemple, que el PP tant a nivell balear com a nivell

estatal aprofità per desmantellar, retallar i privatitzar serveis,
ara hem de rescatar persones i no entitats financeres, és l’hora
del rescat social que ha de ser una prioritat. Ara no valen les
receptes del Sr. Company i companyia, que quan els escoltam
pareix que no formaven part d’aquell govern de les tisores, del
govern que va aplicar la major retallada que hem conegut mai
a la nostra sanitat i a la nostra educació, les seves lliçons no ens
valen. La seva política ja la coneixem i sabem que no és la
solució. Precisament d’aquella pols ve aquesta polseguera, és
per això que ara ho tenim més clar que mai. La crisi actual ha
visualitzat allò que des de MÉS venim alertant des de fa molt
de temps: un model productiu excessivament vulnerable i
exposat a factors externs.

Mentre avançam en la reconversió cal intercedir perquè els
fons que arribin i els recursos propis de les Illes s’inverteixin en
accions que, a banda de generar llocs de feina i protegir la
nostra ciutadania de la crisi sanitària, social i econòmica, obrin
també el camí a un model més diversificat. Aquest model ha de
ser més just, equitatiu, quant al que és al repartiment de la
riquesa i, per descomptat, basat en la sostenibilitat. 

No ens queda temps i ara és l’hora del canvi de model, és
una necessitat. Amb tot, no som ingenus i si no tenim recursos
i, sobretot, eines, només podrem garantir el futur si disposam
d’allò que necessitam, d’allò que és nostre, per tant, de recursos
i també d’eines. La crisi no ha de ser una excusa perquè les
reivindicacions històriques i justes -sobretot- de finançament
quedin dins un calaix. Som el territori de l’àmbit europeu més
afectat, i això comporta també que hem de ser el territori que
rebi més.

Aquestes injeccions econòmiques específiques i per plantar
cara a la situació actual, no han d’eclipsar evidentment altres
reivindicacions com el REIB, el règim fiscal, l’escassa
incidència dels pressupostos generals de l’Estat a les Illes
Balears o fins i tot la condonació de part del deute derivat de
l’infrafinançament històric per part de l’Estat.

La crisi ens deixa altres lliçons de les quals hem d’aprendre.
La societat balear ha comprovat, per exemple, de la
importància de controlar des d’aquí els nostres ports i
aeroports. La cogestió aeroportuària és un bon exemple del que
significa tenir sobirania. 

A nivell econòmic l’intent de confiscar els estalvis dels
ajuntaments també ha evidenciat com d’important és dotar els
nostres ajuntaments de més i de millor finançament. Hem de fer
pedagogia, però hem d’avançar més, el nostre futur depèn en
bona part de tot això.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Ara correspon al Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr. Campos.
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EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Señores diputados, miembros del
Gobierno balear, buenos días. Sra. Armengol, ¿usted ha visto
la película El mago de Oz? No sé si la ha visto, pero le
recomiendo que lo haga, no le diré a qué personaje me
recuerda, pero le recomiendo que lo haga porque lo que ha
venido a contarnos aquí es una realidad paralela, lo mismo que
El mago de Oz.

Mire, Sra. Armengol, el 23 de abril, hace cinco meses, le
dije que en VOX habíamos calculado que esta crisis ocasionada
por un confinamiento total tan largo iba a suponer una caída del
PIB en Baleares del 40%, usted nos llamó alarmistas y
apocalípticos. Por eso le proponíamos medidas excepcionales
y urgentes, porque había que hacerlo entonces, no se podía
esperar. De eso hace medio año.

“Nos enfrentamos a algo nunca visto en tiempos de paz”, le
dije, y usted no hizo absolutamente nada, y nosotros acertamos.
El PIB balear se ha hundido el 40,5% entre los meses de abril
y julio, un desplome que alcanza los 10.000 millones de euros.
Y el tercer trimestre aún será peor. 

Este mes de agosto tenemos un 90% más de parados con
respecto al año anterior. Baleares encabeza, nada más y nada
menos, el incremento del paro de toda España en términos
interanuales, acabaremos el año con 100.000 parados, sin
contar a los que están en ERTE, muchos de los cuales aún no
han cobrado. 

Éste es el resultado de su gestión económica y sanitaria, y
usted ha venido aquí a decir que lo tenía todo controlado,
¡fíjese!, no lo decimos solo nosotros, esto es lo que le pasa a
usted, lo tiene todo fuera de control, usted ya no controla la
situación.

Éste es el resultado de su plan de reconstrucción, o
transformación o recuperación, cuando realmente debería
llamarse plan Armengol de ruina económica. Un plan, por
cierto, firmado por Ciudadanos y firmado por El Pi, y por tanto
también son ustedes responsables de esta ruina.

(Remor de veus)

Un plan que se plasma en el Decreto 8/2020, un decreto que
es una aberración jurídica que persigue hacer lo que quiera con
los presupuestos sin el control del Parlamento, porque a usted
le molesta el control parlamentario, no le gusta la democracia
a usted, Sra. Armengol. 

Que diferente sería ahora la situación si nos hubiera hecho
caso. Nosotros sabíamos lo que había que hacer. 

En marzo le presentamos a usted un plan de reactivación
económica realizado por expertos con 120 medidas concretas,
y se lo presentamos en marzo. Proponíamos entre otras cosas
una revisión del presupuesto base cero, partida por partida,
reducción del gasto superfluo, reducción drástica de impuestos
y concentrar todos los esfuerzos y el dinero de la
administración a mantener el tejido productivo y empresarial a

cuestiones sanitarias y al auxilio social. Usted no quiso saber
nada, y así nos va.

Ha abandonado a los trabajadores, a los autónomos y a los
pequeños empresarios. A ellos los ha arruinado. Ha arruinado
a los que mantienen con sus elevados impuestos lo que usted no
ha reducido y que a día de hoy sigue manteniendo, una súper
estructura autonómica que supone una sangría insostenible de
dinero público: 11 consejerías, 47 direcciones generales, 3
secretarías autonómicas, 56 empresas públicas o 209 cargos
políticos. Con la que está cayendo, Sra. Armengol, y los
ciudadanos de Baleares están sosteniendo el sueldo de 209
cargos políticos que suman 12 millones de euros en sueldos al
año. 

Usted sigue subvencionando millonariamente la imposición
del catalán en Baleares y sigue despilfarrando más de 60
millones en presupuesto ideológico con los que, por ejemplo,
dedica ingentes cantidades de dinero a actividades sobre
fallecidos de hace 90 años con la llamada “memoria
democrática”, mientras los vivos de ahora tienen que hacer
colas interminables para poder comer gracias a la beneficiencia
que proporcionan, por ejemplo, los Padres Capuchinos en
Palma. ¿Se ha acercado a ver las colas de gente que hay en
Capuchinos de Palma, que dan la vuelta a varias calles y van en
aumento? Ahí desde luego no se encontrará usted con los
amiguetes socialistas, los hijos de estos, las novias que siguen
enchufando en las consejerías, como en la de Turismo por
ejemplo, la del Sr. Negueruela, que ahora no está, debe estar
paseando en el barco de algún propietario de gran cadena
hotelera mientras ordena cierres de locales, de negocios...

(Remor de veus)

... mientras cierra locales, negocios en las zonas turísticas de
Calviá, de Playa de Palma y arruina al trabajador y al autónomo
del sector turístico; un consejero de Turismo que debería haber
dimitido tras su clamoroso fracaso al frente de la principal
industria de Baleares.

Sra. Armengol, el escenario económico que vamos a tener
en los próximos meses y el próximo año va a ser parecido al de
una postguerra y usted nada ha dicho sobre qué va a pasar con
los trabajadores cuando los ERTE, que aún no saben hasta
cuando se van a mantener, se conviertan en ERE. ¿Qué hará
usted?, porque sabe que no hay dinero.

¿Qué pasa con los autónomos? Usted habla de ayudas
recibidas por el coronavirus, usted habla que los van a recibir
todos o que ya las recibieron, y no hay dinero y no lo va a
haber. Ése es el verdadero drama. Pero es que además a los
autónomos les van a obligar a tributar con las ayudas recibidas
por el coronavirus. Es que usted y el Sr. Sánchez son una pareja
altamente perjudicial para los ciudadanos de Baleares. 

Y con todos estos datos económicos y de desempleo usted,
Sra. Armengol, está satisfecha con sus políticas y viene aquí y
nos lo dice, supongo que será porque su agenda social
comunista para llevarse a cabo requiere un país arruinado. Por
eso, primero no hicieron tests masivos para saber quién estaba
contagiado y quién no, lo que hubiera evitado el cierre total y
la paralización económica. Y por eso ahora tampoco hacen
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controles sanitarios, PCR en los aeropuertos, controles que
pedimos desde VOX ya en el mes de abril. 

Solo un gobierno como el suyo y el de Sánchez es capaz de
encerrarnos durante casi dos meses para después abrir las
puertas, que son los aeropuertos, sin control a todo aquel que
quisiera visitarnos, cuando aún venía alguno. Resultado: a la
crisis económica provocada por ese largo confinamiento se ha
sumado la crisis sanitaria con un número disparado de
contagios y ahora al personal sanitario les vuelve a pedir un
esfuerzo y, mientras, les congela el sueldo. No solo eso, además
está buscando enfermeros a los que no va a pagar hasta el año
que viene porque no tiene dinero. Y ahora, Sra. Armengol,
salga a los balcones y apláudales mientras les quita el sueldo.

El aumento de contagios también es responsabilidad suya
aunque ahora intenten hacerlo recaer en los ciudadanos, en las
familias o en los docentes. Ese aumento de contagios lo toma
usted como excusa para imponer toques de queda a las diez de
la noche y confinamientos selectivos de dudosa legalidad que
realmente son un brindis al sol de nula eficacia. 

Hoy, de hecho, nos ha anunciado nuevas restricciones a la
movilidad. Usted está creando guetos, Sra. Armengol. Ha
empezado además por varios de los barrios más deprimidos,
con más problemas económicos, asediados por la invasión
migratoria. 

Ni una palabra ha dicho usted en su comparecencia de una
de las mayores preocupaciones de los ciudadanos españoles y
también de los inmigrantes legales integrados en nuestra
sociedad, el problema de la inmigración ilegal descontrolada
que no deja vivir a los españoles con menos recursos y con
menos ayudas sociales porque esas ayudas sociales se las están
dando a los inmigrantes ilegales antes que a los mallorquines,
menorquines, ibicencos y formenterenses, antes que a los
españoles...

(Se sent una veu inintel·ligible de fons)

Usted y Sánchez con sus anuncios de ayudas a la
inmigración, su política de puertas abiertas y su colaboración
con las mafias disfrazadas de ONG, que tratan con los
esclavistas africanos, han provocado un efecto llamado
consiguiendo que Baleares sea ya una ruta para la inmigración
ilegal proveniente del Magreb.

En 2019 y 2020 han llegado 1.000 inmigrantes ilegales en
pateras a Baleares, más de 500 en 2019 y más de 350 en lo que
llevamos de 2020. Sin ir más lejos, 28 inmigrantes han llegado
a nuestras costas este fin de semana y 15 ayer mismo, a los que
se les hizo test PCR, sí, ahora sí, tras nuestras denuncias de que
no lo estaban haciendo y los dejaban libres por la calle o los
llevaban a fincas como las de Son Talent en Manacor, por
donde han pasado 70 inmigrantes en jornadas de puertas
abiertas, ahora sí, ahora si entras ilegalmente en Baleares, en
patera,...

(Remor de veus)

... si entras ilegalmente en patera te hacen PCR, pero si llegas
legalmente en avión o en barco no te la hacen; las pateras sí, los
cruceros no.

A los inmigrantes ilegales se les hace PCR, pero a los
policías y a los guardias civiles no se les hace.

Estas son las prioridades de los socialistas y comunistas que
nos gobiernan, una inmigración ilegal que junto a la ruina
económica está disparando los índices de inseguridad y
delincuencia. Baleares es la comunidad con mayor índice de
criminalidad de España con casi 70 infracciones penales por
cada 1.000 habitantes, una criminalidad y delincuencia que se
plasma en lacras como la ocupación ilegal de viviendas que sus
socios de Podemos defienden, sus socios de gobierno, Sra.
Armengol.

Mire, Sra. Armengol, yo no voy a pasar por alto que usted
ya no se diferencia de comunistas y separatistas pancatalanistas,
aplica sus políticas basadas en el odio, en el enfrentamiento y
la crispación. Usted va de la mano de Podemos y MÉS, quienes
aprovechando esta crisis tan terrible quieren romper el orden
constitucional, acabar con la monarquía parlamentaria y con las
libertades individuales y también con la identidad cultural de
Baleares para convertirnos en esa entelequia totalitaria de los
países catalanes.

Mire, una buena muestra de ello es este inicio de curso
escolar, sí, el más caótico, sí, por supuesto...

(Remor de veus)  

...pero como todos los anteriores prohibiendo el español como
lengua de enseñanza y prohibiendo la enseñanza de la lengua
y cultura balear para imponer el catalán y el adoctrinamiento.

(Continua la remor de veus)

Separación y confrontación, esa es la base ideológica de la
izquierda. Usted, Sra. Armengol, comparte gobierno con un
partido como MÉS, que es socio de un partido como Bildu que
es ETA, que aplaude a los terroristas cuando salen de la cárcel
cuando deberían pudrirse en ella por asesinar inocentes. MÉS
y Bildu son lo mismo y usted está con ellos en el Gobierno,
¡qué vergüenza!

Sra. Armengol, voy acabando, porque si todo esto fuera
poco, con los contagios disparados, el despropósito educativo,
el separatismo pancatalanista, la inseguridad, la delincuencia,
la ruina económica, también le acecha la corrupción y no me
refiero sólo a la detención e imputación del presidente
propuesto por usted para la Autoridad Portuaria de Baleares,
sino también a que usted gobierna con un partido imputado por
corrupción, que es Podemos.

En un país serio, Sra. Armengol, con esta cadena de
despropósitos usted tendría que haber...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Campos, hauria d’anar acabant.
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(Remor de veus)

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Acabo, usted con esta cadena de despropósitos tendría que
haber dimitido...

(Remor de veus)

... tendría que haber dimitido. Tendrían que haber dimitido.

Buenos días, Sr. Vicepresidente. 

(Se sent una veu de fons que diu: “Eres un (...)” i remor de
veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr... Senyors diputats!

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Per favor!...

(Petit aldarull)

Senyors diputats... senyors diputats i diputades...

(Continua la remor de veus)

... tots els grups parlamentaris tenen el seu temps per fer la seva
exposició i a la resta li correspon escoltar, tenguem el debat
amb tranquil·litat.

Ara...

(Remor de veus)

... correspon al Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
Sra. Presidenta, després d’aquest llistat de les consignes
típiques i ja conegudes, intentarem fer un debat que vagi més
enllà de l’eslògan i de les consignes o almanco ho intentaré.

Vagi per endavant el condol del Grup Parlamentari El Pi a
tots els malalts, a les persones que ens han deixat i l’agraïment
evident a tot el personal dels serveis essencials per l’esforç que
han fet i que continuen fent.

Sra. Presidenta, els resultats, les dades no l’acompanyen, no
l’acompanyen. Els resultats, les dades són un desastre. Aquesta
segona onada li ha passat per damunt. Aquesta segona onada li
ha passat per damunt i segurament perquè una de les coses que
vostè ha dit és que no se l’esperaven, és que tenien previst que
la segona onada vendria per octubre i, per tant, no estaven
degudament preparats per fer front a aquesta onada, perquè si
no, m’agradaria que ens explicàs com pot justificar que
tenguem unes dades i uns resultats tan negatius fent les coses

tan bé. Aquesta és la pregunta que queda enlaire, i vostè l’única
explicació que ens ha donat és aquesta, que la segona onada ha
arribat més prest del que vostès tenien previst.

Perquè nosaltres, Sra. Presidenta, sap perfectament que som
un grup parlamentari que ha exercit una oposició lleial, que ha
exercit una oposició en positiu, que quan se’ns ha estès la mà
hem volgut col·laborar, ens hem apuntat amb esforços i amb
renúncies a aquest pacte perquè pensàvem que la societat
reclama unitat, però el que no podem compartir amb vostè és
que només hi hagi polítiques d’estat dictades per qui governa
perquè la democràcia és pluralitat i podem ajuntar i fer esforços
però no podem renunciar a la nostra convicció, a les nostres
idees i a la nostra capacitat de crítica i de posar altres propostes
damunt la taula.

Un dels objectius que teníem era fer una bona temporada
turística, el millor que fos possible en aquestes circumstàncies
i aquesta temporada ha estat un fiasco i ha estat un fiasco
perquè no ens ha agafat preparats per fer front a l’increment de
contagis, no teníem... juny, juliol, agost no teníem els
rastrejadors, la realització de proves, els materials, no teníem
les coses així com tocava i si les hi teníem no... expliqui’ns com
així ens ha agafat el bou, perquè és clar, vostè nega amb el cap,
però és que resulta que ens ha agafat el bou, com no teníem al
nostre entendre les residències amb tota la feina realitzada i
adequadament equipades perquè si no, per què s’ha tornat
disparar, per què torna ser l’epicentre de les persones que ens
deixen les residències quan ja tenim uns mesos de coneixement
de la malaltia i de saber el que hem de fer?

I ha faltat coordinació perquè vostè ha parlat minuts i
minuts sobre la coordinació, però fins a dates molt, molt
recents no hem aconseguit una cosa que pareix òbvia que és
que els ajuntaments coneguin quants de contagiats tenen al seu
terme municipal perquè puguin fer una..., no? Vostè també ho
nega i això és una realitat, ho acaben d’aprovar, fa una setmana,
però durant mesos no hi ha hagut aquesta coordinació. Els
ajuntaments han navegat en el desconeixement al qual vostès
els han condemnat, i això malauradament és així.

I si tots agraïm la feina del personal dels serveis essencials
el que no podem deixar de dir és que existeix una enorme
insatisfacció en el personal sanitari i en el personal docent, que
estan desorientats i que consideren que no s’ha fet tot l’esforç
i que molta part del seu servei públic -vostès que bravegen tant
i que defensen tant el servei públic-, molt del servei públic
queda tocat perquè evidentment a part de combatre la COVID
han de continuar formant al·lots i curant altres malalties i això
està quedant decantat i evidentment això al futur ens passarà
factura com a societat.

I en economia pensam que hi ha temes claus als quals vostè
no ha fet referència, fons europeus. La gran inversió, la gran
promesa, el gran compromís d’Unió Europea d’invertir per
crear nova economia, quin és el pla que té el seu govern per
intentar aprofitar aquesta injecció i aquesta oportunitat que ens
ve d’Europa per diversificar, perquè tothom parla de
diversificar, però jo no sé com se li queda el cos a Podemos,
que ens ha pegat una lliçó de diversificació quan la dada més
destacable econòmica que vostè ha fet és que la construcció
s’ha mantingut, que això és el vell model, no és el nou model.
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Per tant, no sé com se’ls queda el cos, però el que és evident és
que els fons europeus són una gran oportunitat a llarg, a mitjà
i a llarg termini per aconseguir aquest objectiu de la
diversificació. I ens agradaria saber quins plans té el seu
govern.

No importa dir que, com tots els altres grups de la cambra,
sol·licitam contundència davant el Govern de l’Estat per a
l’allargament dels ERTO i per al finançament, perquè el fons
COVID a nosaltres ens resulta insuficient. Ens hem situat a la
mitjana, però és que com vostè no es cansa de dir, amb tota la
raó, som la comunitat autònoma més afectada. I si som els més
afectats hauríem de ser els que més ajudes rebessin, i no està a
la mitjana. I en el fons COVID no hem estat els que més ajuda
han rebut.

Per tant, continuam reclamant contundència total,
reclamació total davant el Govern de l’Estat perquè ajudi
realment qui més ho necessita i qui més ho necessita en aquest
moment són les Illes Balears.

I tenim dubtes, com no hem de tenir dubte de la seva
contundència després de veure la seva actitud en relació amb
els romanents municipals? Uns milions d’euros més dels 600
milions d’euros que podrien servir a les Illes Balears per fer
política de reinversió per posar, per estirar economia per part
de l’administració pública i del sector públic i que vostè ja
estava -diguem- resignada que el 65% s’anés de les Illes
Balears per no tornar. Això era el seu plantejament i per això
nosaltres pensam que vostè hauria d’haver estat molt més
valenta i estar molt més al costat dels ajuntaments de les Illes
Balears, i la varen trobar a faltar, i molt.

Les mesures de reactivació econòmica. Les mesures de
reactivació econòmica són fonamentals i en realitat
malauradament nosaltres veim que moltes de les mesures del
Decret llei 8/2020, que nosaltres també vàrem pactar amb
vostès, s’estan diluint o s’estan perdent. 

La declaració responsable per realitzar obres per incentivar
la realització d’obra major després de la tramitació
parlamentària decaurà i no servirà per a res perquè tots els
grups, tots els grups, tots manco el Grup Parlamentari d’El Pi,
han comprat que era una fórmula difícil, que era una fórmula
complicada, que no havíem de permetre fer ampliacions a
través de la via de la declaració responsable, la qual cosa
acabarà perjudicant aquest sector econòmic. 

Què dir del canvi d’ús? Una gran oportunitat en aquests
moments de replantejament de l’oferta turística i d’intentar
expulsar les places obsoletes i de baixa qualitat i dur-les a
l’habitatge de protecció oficial; una fórmula que perquè té
massa entrebancs, perquè té massa requisits, perquè el decret
llei no la resol adequadament no està funcionant. Pregunta
parlamentària, zero persones s’han apuntat a la seva fórmula
fins a dia d’avui. 

O què dir de la modernització turística que tampoc no està
funcionant adequadament una altra vegada perquè vostès es
dediquen a posar entrebancs, a posar emperons, a fer-ho
complicat. Per tant, l’activitat econòmica amb aquest
plantejament no pot anar. Però, com ha dit un altre grup

parlamentari, el seu decret llei 9/2020 ja és allò el colmo de la
reactivació econòmica perquè és una mesura clarament
d’aturada econòmica. Per tant, necessitam replantejar molt les
mesures de reconversió econòmica. Nosaltres som els mateixos,
ens mantenim fidels a idees fonamentals que li hem explicat en
el Decret 8 i que ens agradaria que se resolguessin
adequadament. 

I vull acabar amb el comerç i amb els autònoms. També
nosaltres en aquest pacte, que a alguns no els agrada gens, li
vàrem plantejar l’ajuda a fons perdut dels autònoms i una altra
vegada veim que no ha ajudat a tots, no ha arribat a tota la gent
que havia d’arribar i quan ens varen dir que ho feien d’una
determinada manera per fer via en la tramitació i en el
pagament resulta que tampoc no feim via en la tramitació ni en
el pagament. Malament, malament. El comerç necessita una
implicació fonamental del Govern de les Illes Balears, el
comerç està caient d’una manera molt dura, sobretot el comerç
del centre de la ciutat vinculat més a l’activitat turística. Aquí
fa falta una altra vegada valentia, per exemple valentia per
habilitar pàrkings gratuïts perquè si no anam un poc a allò
concret ens perdem en les grans paraules i en els grans
conceptes, però al final no hi ha respostes al patiment de la
gent.

Necessitam recuperar el sector turístic i per recuperar el
sector turístic evidentment necessitam controlar la pandèmia,
necessitam reorientar la destinació i necessitam donar
moltíssima confiança. Nosaltres voldríem que el seu govern
donàs aquesta confiança i creiés que veritat que som capaços de
modernitzar els nostres establiments, que som capaços de
reconvertir les nostres zones turístiques i que som capaços
d’enviar un missatge de seguretat als mercats emissors, cosa
que no vàrem saber fer la temporada 2020, malauradament.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Ara correspon al Grup
Parlamentari Mixt. Tal com ha demanat aquest grup
parlamentari comença el Sr. Castells amb una intervenció de
cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, Sra. Presidenta, i
gràcies per la seva compareixença. Alguns portaveus han fet
referència a les causes, no a com hem arribat a aquest punt i
concretament el portaveu del principal partit de l’oposició deia,
“com hem pogut passar de ser els que estàvem millor
econòmicament a ser els que estam pitjor?” És una pregunta
que cal fer-se i jo li donaré la meva resposta, hem passat de ser
els que estàvem millor econòmicament a ser els que estàvem
pitjor perquè durant quaranta anys hi ha hagut un partit a
aquestes illes que ha governat la major part d’aquests anys, que
és el Partit Popular, que s’ha dedicat a aprofundir, a reforçar i
a desenvolupar un model econòmic basat en el monocultiu
turístic, i això ha exposat la nostra economia a una gran
debilitat, una gran debilitat que evidentment ara pagam. I ara
ens pregunten, com és que érem els que estàvem més bé
econòmicament i ara som els que estam més malament? Doncs
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per això, perquè no s’han fet les polítiques que tocaven i el
principal responsable és el Partit Popular. 

Per altra banda, Sra. Presidenta, també li he de dir que hi ha
hagut una..., vostè a la seva intervenció ha fet referència a la
solidaritat, la Sra. Sans també, i hi ha com un mantra que van
repetint, una cançoneta, que jo no hi estic d’acord i no vull
deixar passar l’oportunitat de dir-li. Durant molts anys hem
estat els més solidaris i ara és hora que l’Estat sigui el més
solidari amb nosaltres. No ens enganyem i no facem bonisme.
Nosaltres no hem estat els més solidaris, nosaltres hem estat els
més espoliats. És a dir, el nivell de contribució que les Illes
Balears ha fet al desenvolupament d’Espanya va molt més enllà
de la solidaritat. No neg que hi pugui haver una petita part de
solidaritat, però ha estat absolutament exagerat i els partits
estatals no han fet suficient perquè això deixés de ser així. I ara
no sé quina solidaritat podrà tenir amb nosaltres l’Estat perquè
nosaltres estam molt malament, per descomptat, però l’Estat
també. Per tant, jo invitaria a no fer aquesta cançó bonista de
la solidaritat perquè el que ha passat amb aquestes illes ha estat
molt pitjor, no és una qüestió de solidaritat sinó que és una
qüestió gairebé diria d’abús i de sotmetre les nostres illes ...,
ens ha relegat a un paper, a un paper de prestador de serveis
turístics i així estam. Per tant, com que aquesta és la causa que
ens trobem així, s’havia de dir.

Vostè a la seva intervenció sobre els aspectes purament
sanitaris, Sra. Presidenta, ha fet molta referència a les PCR com
a prevenció, com a sistema de prevenció, les PCR. Jo sobre
aquest tema vull fer-me ressò d’una aportació d’un ciutadà que
ha fet arribar a la bústia de suggeriments del Parlament que ha
plantejat un tema que era molt important. Perquè jo estic
d’acord amb vostè que les PCR és un element fonamental de la
prevenció en aquests moments, i aquí està la base de tot.
Aquest ciutadà el que deia és, home, si hem regulat els preus
del gel hidroalcohòlic i el preu de les mascaretes, com és que
no ens hem posat a regular el preu de les PCR? Perquè en
aquest moment les PCR tenen un preu molt abusiu. No només
això, sinó que també -i s’ha de dir així- algunes clíniques
privades han aprofitat l’ocasió per no només cobrar una PCR
a un preu abusiu sinó a més obligar a contractar altres serveis,
com per exemple una visita prèvia d’un metge. Aquest és un
tema que afecta sanitat, que afecta consum i que jo li
demanaria, Sra. Presidenta, o li pos sobre la taula i li faig la
proposta que afrontem la fi d’aquest abús, perquè el que no pot
ser, em sembla una actitud molt poc ètica, que aprofitant
aquesta situació de necessitat en què hi ha ciutadans que
necessiten fer-s’ho per qüestions de feina, per exemple, o
turistes que necessiten fer-s’ho, per què han de retornar al seu
país amb aquesta PCR, algú aprofiti per fer negoci a costa
d’aquesta necessitat. Per tant, primer tema que li vull comentar
de les PCR.

Segon tema, PCR d’entrada, el gran tema de Canàries, etc.,
jo no m’hi allargaré perquè no tinc més temps, se n’ha parlat
molt, nosaltres ja ho vam proposar el mes de maig i va semblar
que érem extraterrestres quan ho proposàvem, i després, en
canvi, Alemanya i altres països van aplicar-se aquesta política,
que, en canvi a Espanya no ha estat capaç de posar-se. Jo, en
aquest sentit, igual que abans he volgut insistir a canviar alguns
conceptes, a mi l’expressió “corredor segur”, a mi, Sra.
Presidenta, no m’agrada, això de “corredor segur”, escolti,

“corredor segur” quan es ve d’un país com Alemanya en què
qualsevol persona que sigui a aquell país, encara que tenguin
un sol contaminat és suficient, jo pens que més que “corredor
segur” de vegades, més aviat, és un “colador segur”, és a dir,
hem d’anar a la idea del “filtre segur”, al filtre.

I l’única manera de filtrar és amb PCR d’entrada, que quan
ho vam proposar, com li deia, el mes de maig, va semblar que
érem extraterrestres, tot i que els epidemiòlegs més reputats de
les nostres illes i del conjunt de l’Estat han dit que era la
mesura més eficaç, crec que arriba el moment, i evidentment és
una política que s’ha d’acordar a nivell estatal i també a nivell
europeu, però crec que nosaltres hauríem de fer pressió perquè
això fos així.

I pel que fa a la PCR de sortida, crec, si volem posicionar-
nos com a una destinació segura, a part de la PCR d’entrada,
hauríem de potenciar la PCR de sortida, que aquesta sí que la
podem fer nosaltres, perquè no és una restricció de la mobilitat.
I jo el que he proposat, i ara aprofito per proposar-li a vostè, és
que el Govern faci una acció decidida, juntament amb els
hotelers, amb el sector turístic en general, però fem un pla de
garantir a qualsevol turista que visiti les nostres illes una PCR
de sortida, que estigui integrat el cost dintre del seu paquet
turístic i que sigui finançat al 50% entre el Govern i el sector
turístic. Crec que aquesta hagués estat ja una política adequada
i decidida per fer front a aquest final tan brusc de la temporada,
haguéssim reaccionat fent-ho així, jo no tenc explicació de per
què el Govern no va reaccionar amb una resposta contundent
a aquesta necessitat, però, per tant, li propòs que ara ho posem
a l’agenda i que fem aquest treball conjunt amb els hotelers.

Jo crec que ells ho agrairan, els hotelers, el sector turístic,
i estaran disposats a jugar-hi, però garantir a qualsevol persona
que ens visiti que se’n pugui anar a casa seva amb una PCR
finançada, li deia, tant per la comunitat autònoma com pels
hotelers.

I de moment això és tot, perquè se m’ha acabat el temps.
Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara correspon la intervenció de
la Sra. Tur, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bon dia, diputades i diputats. Jo agraesc, Sra. Presidenta, la
seva intervenció, crec que també vostè ha tocat pràcticament
totes les qüestions que ens importen a tots quants som aquí, i el
primer que vull fer, perquè crec que vostès s’ho mereixen,
sobretot quan tot el Govern i totes les institucions, també locals
i insulars, es troben sotmeses a aquest moment, i ja per molts
mesos, malauradament, a una pressió importantíssima de
càrrega de treball i de pressió social, econòmica i sanitària, crec
que és de justícia, i crec que ho hauríem de fer tots en alguna
mesura, agrair la feina que vostès fan, tot i que de vegades ens
agradi més o ens agradi menys o la compartim més o menys,
això és el primer que voldria dir.
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I ja dic, és una llàstima que l’oposició no sigui capaç de
tenir l’alçada de mires suficient per a com a mínim reconèixer
la feina que està ben feta, però bé, això ja és el seu problema i
jo només ho anunciï.

Sí que m’agradaria la meva intervenció, Sra. Armengol,
perquè amb cinc minuts tampoc no es tracta aquí d’entrar a
aprofundir en moltes qüestions, però jo aprofundiria en una,
com a mínim en aquesta ocasió, perquè tendrem oportunitat de
parlar, malauradament, encara molt de temps de COVID i ja
tractarem altres aspectes. Però jo seguiria un poc el fil del que
deia el Sr. Castells, sobre el tema de corredors segurs i sobretot
sobre la feina que ha fet la Conselleria de Turisme especialment
per negociar amb l’Estat, però també, paral·lelament, amb
consells insulars, amb ajuntaments i, a la vegada, amb països
estrangers, per aconseguir aquests famosos corredors segurs,
diguem-ne així o diguem-ne d’una altra manera, jo crec que
l’experiència d’aquesta temporada turística la qual pràcticament
podem donar per finalitzada, ens ha demostrat que potser hi ha
dos punts febles, i jo crec que sobre això s’hi ha de treballar,
millor dit: un és el fet que la gran varietat de decisions que
s’han pres al llarg de l’estiu per part de les diferents autoritats
estrangeres, estatals o autonòmiques han generat prou confusió,
confusió als empresaris turístics, confusió als governs insulars
i locals, confusió a l’opinió pública, i la sensació que queda al
carrer, i jo crec que això segurament ho podem compartir tots,
és que mentre hem pogut aprofitar l’onada del turisme per
salvar un poc el vaixell aquesta temporada, hi ha hagut una
certa laxitud, controlada, si volem dir-ho així, de les normes de
seguretat, i que, quan hem arribat a finals d’agost, tornam
tancar portes, i ho fem d’una manera hermètica; és clar, fruit de
la necessitat de controlar la situació d’increment de contagis
important que tenim en el conjunt de les Illes, però també fruit
de contenir la situació a tota la resta d’àmbits.

I és clar, això d’una banda, i per altra banda, pensam que
quan s’han fet aquestes negociacions per aconseguir corredors
segurs ens hem deixat països emissors que són molt importants
per a Balears, i, en aquest cas, parl en clau de Formentera, però
no només, perquè em referiré ara sobretot al mercat italià, que
sí que és el primer destí emissor, perdó, el primer país emissor
per a Formentera, però ho és també en segon lloc per a Eivissa
i és el quart emissor en el conjunt de les Balears. I quan hem
vist i hem fet un seguiment de la feina que ha fet el Govern per
negociar aquests corredors segurs, hem observat que gairebé tot
s’ha centrat en el mercat alemany i en el mercat britànic, i
nosaltres pensam que el Govern de les Illes Balears no ha de
treballar en aquesta línia; és a dir, ha de treballar en la línia
d’aconseguir aquests corredors segurs, en col·laboració amb les
administracions que pertoqui, però no només per a aquests dos
països emissors, sinó per a la resta que són igualment o tan
important mateix per a d’altres illes i per al conjunt de les Illes,
per tant. I, per tant, Sra. Armengol, jo crec que aquesta seria la
nostra principal proposta; és a dir, vostès, evidentment, ja
hauran de començar a treballar pensant en la temporada
turística 2021 i el missatge de Formentera seria, principalment,
treballin vostès per aconseguir aquestes PCR en origen, PCR en
destí abans de partir de les Illes Balears, però, sobretot, tractar
d’aconseguir unes normes homogènies per al conjunt dels
països emissors. Perquè si no és així, el que tenim és
francament un cacau, la gent ja no sap a què s’até, i,
evidentment, aquesta situació pot tenir una certa justificació

aquest estiu, que ha estat clarament molt complicat per fer front
a una situació inèdita, però en cap cas no pot ser la situació que
afrontam de cara a la planificació turística que fa el Govern i
que fan el conjunt de les Illes, lògicament, per a l’estiu del
2021. Per tant, aquest seria el missatge principal, Sra.
Armengol, corredors turístics sí, però amb una planificació
prèvia i amb una estratègia clara d’arribar a tots els mercats
emissors principals per a les Illes Balears, no tant en clau
Mallorca, sinó en clau de totes les Illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Cano.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies, Sr. President, molt bon dia a tothom. Vull també
que les meves primeres paraules siguin d’ànim a les persones
que passen per la malaltia i de condol als familiars de les
víctimes de la COVID. Ens trobam en una situació de
transmissió comunitària i compartim amb la presidenta que la
prioritat absoluta ha de ser la de frenar aquesta propagació del
virus, doblegar la corba i per això donam suport a totes les
mesures que s’han pres per evitar la propagació, per protegir la
població i sobretot les mesures que s’han de posar per reactivar
la nostra economia, després de l’estampa social i econòmica
que ens deixa la pandèmia, sense precedents, per a la
temporada turística.

Totes i cadascuna de les decisions i de les resolucions s’han
avalat per part de la justícia, per tant, són jurídicament
impecables, proporcionades i que tenen com a finalitat la
protecció de la salut. En aquest sentit, no s’han aturat de
prendre mesures en funció del context, mesures preventives,
planificades, perquè no passassin determinades situacions, i
mesures que després, inevitablement, s’han de prendre una
vegada que la situació s’ha produït i, per tant, són a posteriori,
perquè són necessàries per mitigar i per frenar l’expansió del
virus.

El que resulta sorprenent, o no, és que ens dóna també un
indicador del que sol fer l’oposició, que totes les mesures que
s’han pogut aprovar en aquesta comunitat autònoma han estat
qüestionades i criticades, quan després, aquestes mateixes
mesures que han estat pactades i aprovades per governs del
Partit Popular a meses de negociació de salut han estat
implementades perquè eren bones mesures i no s’havia de fer
política amb aquestes mesures, però, desgraciadament, per a
l’oposició a aquest govern tot val, fins i tot si les apliquen els
seus mateixos companys de partit.

Aquesta pandèmia ens deixa moltíssimes lliçons, una
d’aquestes la necessitat de reforçar els serveis públics de
qualitat i ben dotats i que, gràcies als esforços que s’han fet
durant aquests anys, en salut hem estat amb millors condicions
per abordar una emergència sanitària. S’imaginen haver hagut
d’abordar una pandèmia sense els milers de professionals que
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varen ser acomiadats a la legislatura del Partit Popular 2012-
2015, amb hospitals tancats...

(Remor de veus)

... o amb una part de la població precisament la població més
vulnerable exclosa de la targeta sanitària, s’imaginen abordar
una situació d’una pandèmia amb aquelles condicions? Perquè
només de pensar-ho fa por!

Des de la pandèmia el Govern ha fet un esforç important
per contractar professionals sanitaris, 900 en aquesta segona
onada, com ha dit la presidenta, tenir el material de protecció
necessari, disposar d’un equip suficient de rastrejadors, als
quals s’han sumat 100 efectius més de la UME; som una de les
comunitats autònomes que més PCR fa, mirin el rang i no
s’inventin les dades, jo ja sé que les dades normalment quadren
únicament per a la Gürtel o per la Kitchen, però, per favor,
mirin les dades.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Els cribratges, estratègies... que permeten detectar contagis
entre la població més vulnerable, a les residències, i adoptar les
mesures necessàries oferint a tothom els recursos assistencials
que necessiten. Pot Ayuso dir el mateix?

Dijous vàrem començar el curs escolar i vull destacar que
ha estat una tornada a les aules sense incidències, i no podem
elevar a categoria el que no ha deixat de ser una anècdota, i
hem de normalitzar que som a una situació de malaltia, de
pandèmia i que hi haurà determinats brots, l’important és
aprendre a conviure, a minimitzar els riscs, a ser responsables
i acomplir totes les prescripcions a nivell sanitari, i el
fonamental és garantir el dret a l’educació d’aquests nins i
nines, això es troba per sobre de tot, i sobretot, pensam que la
reivindicació que s’ha fet al Govern d’Espanya, que sigui un
servei essencial, és una bona reivindicació, i ens té al seu
costat, Sra. Presidenta.

Així com també per reivindicar una solució a les famílies
que hagin de tenir els nins en quarantena, perquè són contagis
positius i necessitam una solució que vagi més enllà del Pla
“Me cuida”, absolutament necessari; una tornada a les aules
que té més professors i professores, més recursos, especialment
per als més vulnerables, amb més dispositius per adaptar-se a
l’escenari de semipresencialitat o les beques menjador.

No compartim la crítica que s’ha fet al pla pilot perquè va
ser positiu per testar els protocols hotelers, de salut laboral, uns
protocols que estaven ben plantejats, després la situació ha estat
la que és, per les restriccions a la mobilitat a nivell
internacional, perquè la gent té por a l’hora de viatjar, perquè
la pandèmia ha modificat els hàbits, tot això, i, efectivament,
som una de les comunitats autònomes més afectades, però els
protocols varen ser definits de manera correcta. I els que varen
tornar a casa varen tornar bé. I aquesta temporada, malgrat ser
molt dolenta, gràcies a aquest pla pilot, hem estat una de les
comunitats que més temporada ha tengut, i ha estat per aquest
pla. Així que el pla pilot va ser..., de temporada ha anat
malament, però no ha estat culpa del pla pilot.

Desgraciadament, l’evolució de la pandèmia ha condicionat
tota la resta, per això és fonamental reduir la incidència de la
malaltia per reflotar la situació, treballar amb la vista posada a
la propera temporada turística. En aquest sentit, valoram molt
positivament el grup de feina que s’ha creat entre el Govern
d’Espanya, el Govern de les Illes Balears i de Canàries, per
establir aquests corredors segurs, quan sigui possible; recordar
que tot allò que s’aprengui i que beneficiï un arxipèlag també
serà aplicat a l’altra, de manera que tot el que s’aprovi per a
Balears ho tendrà Canàries i viceversa, i si fa uns mesos érem
aquí parlant d’intentar evitar que aquesta crisi tengués la
translació a nivell social i econòmic, desgraciadament els
pronòstics que vostès mateixos varen fer a nivell de govern
s’han complert, i la situació seria infinitament pitjor sense el
paraigües de protecció social i econòmic que s’ha obert per part
del Govern de les Illes Balears i del Govern d’Espanya, però
absolutament pitjor.

Per tant, totes aquestes mesures que vostè ha relatat són
indispensables per sostenir la població i sobretot la població
més vulnerable. Els ERTO han estat l’eina més eficaç per
aguantar el cop per a empreses i treballadors, i d’aquí la
importància del compromís del Govern d’Espanya amb
allargar-los, esperem que fins a la propera temporada turística;
són un esforç enorme de protecció social, amb una inversió que
vostè ha comentat que era de 845 milions d’euros només per a
les nostres illes, en bonificacions i en els ERTO per als
treballadors, en la prestació. Aquesta ha estat, sense cap mena
de dubte, la gran diferència entre la gestió progressista de la
crisi i l’anterior gestió del 2012, perquè on abans hi havia
acomiadaments ara hi ha protecció dels treballadors i
treballadores i bonificacions a les empreses.

Des del Grup Parlamentari Socialista apel·lam, una vegada
més, a les propostes constructives, possibilistes i al consens,
perquè aquest ha estat l’esperit que ha motivat el pacte de
reactivació econòmica i social que s’ha signat per part de les
diferents institucions a les Illes Balears, col·laboració
publicoprivada, a la patronal amb sindicats i diferents partits
polítics que hem volgut estar a l’alçada de les circumstàncies,
per responsabilitat, PSIB, Unidas Podemos, MÉS Mallorca,
Ciudadanos i El Pi, i perquè pensam que no hi ha en aquests
moments un repte més important per endavant que reactivar
l’economia i mantenir la cohesió social en un hivern que serà
molt dur per a moltes famílies.

I amb els fons europeus aquí tenim una oportunitat única, el
pacte de reactivació està perfectament alineat amb el que
Europa considera prioritari. És fonamental que treballem per a
una recuperació econòmica inclusiva, implicant totes les
institucions, i des d’aquesta cooperació públicoprivada; evitar
que la recuperació sigui en forma de “k”, perquè això suposaria
un augment de les desigualtats i de les bretxes, que ja són de
per si insuportables i indecents entre rics i pobres, i moltes
vegades sentim que el virus no fa distinció entre rics i pobres,
i això senzillament és fals, perquè la pandèmia s’acarnissa allà
on hi ha pobresa.

Ens trobam en la urgència de la batalla contra el virus, però
no podem perdre de vista que hi ha una altra batalla de fons,
estructural, com és la desigualtat, la inequitat, la manca
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d’oportunitats que amb les crisis s’aguditzen i converteixen
determinats grups socials en veritables perdedors.

Abans la Sra. Santiago ha relatat totes les mesures que ha
fet el Govern de les Illes Balears durant aquests anys i els
esforços en matèria social, i la importància també de tenir una
bona política econòmica i un mercat laboral en condicions
dignes per evitar aquesta pobresa estructural.

Sra. Presidenta, per acabar, tendrà el Grup Parlamentari
Socialista al seu costat per vèncer el virus i fer les polítiques
inclusives per a les classes mitjanes i populars, per enfortir els
serveis públics, per ajudar les empreses, per estendre els ERTO
fins a la propera temporada i perquè aquesta reactivació
econòmica arribi a tothom, perquè sense creixement inclusiu no
hi haurà justícia social. La situació és de tal magnitud que
hauríem de desterrar les bregues partidistes, i si algú pensa que
d’aquesta situació es pot treure la calculadora electoral és que,
senzillament, s’equivoca.

Estic convençuda que la ciutadania jutjarà de manera
implacable aquells que a la darrera crisi pitjor dels darrers
vuitanta anys varen voler utilitzar aquesta pandèmia per
desestabilitzar el Govern.

En fi, no tot val i la ciutadania espera moltíssim dels
polítics, que estiguem a l’alçada d’aquesta circumstància i
molta força per emprendre les mesures que són necessàries.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cano. Ara, un cop finalitzada la
primera intervenció de tots els grups parlamentaris, hem
d'afrontar la contestació de la presidenta que ha manifestat que
contestaria globalment a tots els grups parlamentaris. Té la
paraula la Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Moltes gràcies, Sr. President, gràcies a tots i a totes els
portaveus dels grups parlamentaris per les seves intervencions,
per les seves aportacions i per intentar supòs que donar el
millor de si mateixos -això és el que necessita la societat en
aquests moments de tots nosaltres-, per intentar fer front a una
situació de pandèmia sanitària, de crisi social i de crisi
econòmica. Contest de forma global i aniré intentant respondre
a aquelles qüestions concretes que s’han plantejat per part de
diferents grups parlamentaris. 

Primer de tot, i em permetran que comenci per això, perquè
nosaltres des del Govern li donam moltíssima importància, és
com un moment històric que estam vivint, malauradament el
pitjor malson que qualsevol hagués pogut pensar en la seva
vida, com prenem les decisions i com hem afrontat aquesta crisi
sanitària des del primer moment i com hem intentat anar
prenent les diferents determinacions, tant des del Govern com
en l’àmbit d’aquest parlament. Per tant, em permetran que

comenci en com es prenen les decisions i en com estam
treballant des de l’inici d’aquesta pandèmia.

I la nostra màxima ha estat “des del diàleg, des del consens,
des de la participació, des de la transparència, des de la
rendició de comptes”. Avui és la tercera compareixença que jo
faig sobre la situació de la COVID, igual que l’han feta tots els
consellers i conselleres, a petició pròpia, amb sol·licitud i que
hem anat responent en aquest parlament sense cap mena de
dubte, que crec que és el que pertoca al Govern de les Illes
Balears. Però, més enllà de tot això, hi ha que hem treballat
constantment, directament, no només entre els membres i els
diferents departaments del Govern de les Illes Balears -que els
puc assegurar que fan una feinada immensa per intentar cercar
les millors solucions en aquesta problemàtica que tenim-, sinó
constantment amb els quatre consells insulars als que els vull
agrair una vegada més la seva implicació amb tota la gestió
d’aquesta pandèmia; als ajuntaments d’aquestes illes, amb els
quals hem treballat directament a través de la FELIB amb tots
els municipis de les Illes Balears; amb els agents socials i
econòmics, amb els que hem anat pactant totes i cada una de les
decisions -tant de caràcter social com de caràcter econòmic-
que ha pres el Govern de les Illes Balears; i, evidentment, abans
d’aquest estiu signàrem aquest pacte de reactivació econòmica,
ja hem fet la seva primera comissió de seguiment on hi ha totes
aquelles institucions -aquestes que he anomenat hi són totes- i
aquells partits polítics que varen voler aportar, sumar,
propostes i intentar marcar aquelles decisions oportunes que
s’havien de prendre. I aquí agraesc, evidentment, a tots els
partits polítics que varen voler signar aquest pacte de
reactivació econòmica, una vegada més, i d’una forma especial
a Ciutadans i a El Pi, que són a l’oposició i que varen voler
donar suport a aquest pacte de reactivació. 

I començ per dir una cosa que em sembla fonamental, jo
continuo convidant a tothom que vulgui aportar, que vulgui
sumar, que se sumi a proposar. A proposar amb idees, a
proposar amb propostes, a proposar amb debats, a proposar des
de la crítica rigorosa i també des de la veracitat de les dades, jo
també demanaria rigor amb això, crec que donar dades falses
o dir coses exagerades que no són així, em sembla que no ajuda
gens ni a la població ni a la ciutadania, ni a les decisions que
hem de prendre des de les institucions. 

Per tant, com prenem les decisions crec que és important i
també dir-los una altra cosa que em sembla òbvia però que a
vegades sembla que obliden: aquesta és una pandèmia mundial,
una malaltia desconeguda fins ara, una malaltia que ha arrasat
a tot el món, i que nosaltres, com a govern, hem anat prenent
les mesures que hem pres en base a la situació sanitària que
teníem, em sembla que és quelcom lògic però que, a vegades,
sembla que s’oblida. Per tant, jo donaré compte, una vegada
més, de tot allò que hem fet a partir de juliol i agost, que és
l’àmbit de la compareixença que vostès em demanen i intentaré
resoldre els dubtes que vostès han plantejat. 

Des de l’inici de la pandèmia, però òbviament en aquest
marc de l’estiu quan va acabar l’estat d’alarma, el Govern de
les Illes Balears no ha deixat de prendre mesures, en base a
què?, a la protecció de la ciutadania, protecció davant la
malaltia, que és el fonamental, i després a l’equilibri entorn a
una vida més o manco normalitzada, per tant, garantint els drets
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al màxim, garantint les possibilitats econòmiques al màxim,
perquè sabem que d’això se’n deriven també altres
problemàtiques socials i econòmiques. Segons la xifra sanitària
preníem una decisió o n’hem pres una altra.

A principi d’aquest estiu -jo crec que val la pena recordar-
ho perquè aquí s’ha explicitat per part d’alguns portaveus
parlamentaris- ens n’anam al 15 de juny, vàrem obrir les Illes
Balears -els primers de tot Espanya- al turisme internacional
amb el pla pilot, perquè teníem les xifres sanitàries que ens
permetien aquella obertura amb seguretat perquè havíem fet els
protocols amb seguretat sanitària a tots els establiments i amb
això hi havia moltíssima gent que hi va fer feina no només des
de l’àmbit públic sinó també des de l’àmbit privat, i ho vull
agrair una vegada més. 

Obrim una temporada turística amb totes les precaucions i
alhora seguim mantenint mesures i resolucions des del Govern
de millora i de protecció de la ciutadania. Jo els vull dir, perquè
són sorprenents algunes intervencions, Sr. Company, nosaltres
-i això és el que jo li he explicitat abans a la pregunta- quan
decidim “començam a obrir temporada turística” feim el pla
pilot alhora feim una resolució que diu “no hi haurà oci
nocturn”, com altres comunitats autònomes, moltíssimes altres,
han mantengut durant tot l’estiu i s’ha demostrat que hi ha
rebrots molt lligats a l’oci nocturn que nosaltres no hem tengut
a les Illes Balears. El portaveu del Partit Popular i president del
seu partit en aquest moment va sortir dient que era una mesura
exagerada.

Això és el que jo li he dit a la meva pregunta, perquè són
qüestions que són bastant evidents del que ha dit cada un i del
que ha fet cada un. Nosaltres vàrem decidir, bé idò prenem les
mesures de reactivació amb tota la màxima seguretat: prohibim
l’oci nocturn, en aquell moment es fa la resolució, es fa una
resolució única a tot l’Estat espanyol que és els cossos
d’inspecció que s’ajunten tots els de les comunitats autònomes,
tots els dels consells insulars, Policia Nacional, Guàrdia Civil,
tothom fa feina de forma coordinada per perseguir les
infraccions derivades de l’incompliment de les resolucions de
la COVID i he dit que s’han fet més de mil resolucions en
aquest sentit; es tanca, d’una forma dràstica, tot el que significa
un turisme d’excessos molt lligat a Palma, Magaluf i Punta
Balena, en aquest moment ja es prenen totes aquestes
resolucions i s’obre la temporada turística, amb seguretat, sí,
amb seguretat. 

I les dades són les que són, òbviament no és una bona
temporada turística, però a mi m’agradaria que parlassin amb
tothom, perquè així ho feim des del Govern. I del que
s’esperava tenir el mes d’abril-maig al que es va tenir en el
juliol hi va haver una bona notícia, que és que vàrem dur a les
Illes Balears el mes de juliol 588.000 turistes. Catalunya va ser
la segona comunitat amb més turistes: 436.000. Per tant, hem
estat la comunitat autònoma que més n’ha tengut. Insuficients?,
sí!, però (...) la realitat d’una pandèmia sanitària que afecta tot
el món i de decisions, de restriccions, dels països emissors que
res no té a veure amb la gestió turística de cada territori. No
facem trampes al solitari! Aquesta és la realitat, nosaltres hem
estat la primera comunitat autònoma que ha tengut turistes, la
segona ha estat Catalunya i després van molt endarrere
Andalusia, i Madrid és la darrera, aquesta és la realitat. 

Això s’atura a un moment donat quan hi ha una resolució -sí
que aquí es pren una decisió per part del Regne Unit de decidir
aturar l’entrada a Espanya-, absolutament injusta, en aquell
moment, perquè les dades sanitàries de Balears en aquells
moments eren molt bones i vàrem sortir des del Govern de les
Illes Balears amb força, i vàrem sortir acompanyats de tot el
sector turístic empresarial i dels treballadors i dels sindicats;
vàrem sortir amb el Govern d’Espanya i vàrem treballar tot
l’estiu amb el Ministeri d’Exteriors perquè reconfiguràs aquesta
decisió del Regne Unit. I ara, el Regne Unit -efectivament la
diplomàcia és molt llarga-, ara el Regne Unit ha decidit que a
partir d’ara diferenciarà -quan parlam d’Espanya- entre la
península i els dos arxipèlags, a l’hora de prendre les decisions
sobre les restriccions o no de les seves fronteres. Això ho ha fet
també, també ho ha treballat directament el Govern de les Illes
Balears. 

I després m’han demanat, bé, i què va passar perquè hi
hagués l’onada al mes d’agost? I amb les informacions que
nosaltres tenim, amb les possibles dades que tenim, que no les
tenim totes i que no tenim tota la informació i que ningú, ningú,
ningú en el món!, ningú en el món!, no sap exactament com
evoluciona aquesta malaltia, el que és evident -i poden
contrastar-... Vostès diuen bé el Govern de les Illes Balears
hauria d’haver sabut que en el mes d’agost -deia el Sr. Melià-
... Home, no! No ho ha sabut cap expert a nivell internacional
del món, cap expert!, cap epidemiòleg no va dir això. Tothom
et deia “anirà la segona onada en el mes d’octubre”, i per tant
tothom estava en la mateixa situació, Sr. Melià, i hem de ser
justs amb la realitat, aquesta és la veritat. La segona onada ve,
òbviament, a causa de la mobilitat, és obvi, és un dels factors
que afavoreixen els contagis sense cap mena de dubte. També
-i nosaltres ho hem dit-, i jo crec que he comparegut cada
setmana en multitud d’ocasions en els mitjans de comunicació
explicant la realitat, quan no jo, qualssevol dels consellers i
conselleres del meu govern, hem explicat “hi ha una situació de
relaxació social i familiar que també afavoreixen aquests
contagis”, i ho hem explicat.

I ens ve una molt menys petita part del món turístic, aquesta
és la realitat, hem posat sempre, hem explicat sempre les dades
damunt la taula. Relaxació social? Òbviament, veníem de
quatre mesos de tancament absolut, vénen uns mesos d’estiu on
-desgraciadament- molta gent no ha tengut feina -perquè
aquesta ha estat la realitat- i on els hàbits socials són els que
són, i això és una part del que ha succeït. I òbviament el que és
important és que la segona onada ha entrat amb força, pertot,
no només a les Illes Balears, ha entrat amb força a Europa, ha
entrat amb força a Espanya en els diferents territoris amb
diferents creixements, i jo crec que val la pena que diguem...,
perquè tots hauríem de tenir la consciència que a les dades
nosaltres les hem explicades d’una forma molt clara, hem
explicat totes les mesures que hem pres i -repetesc- durant tot
aquest temps el Govern ha pres mesures, resolucions, que hem
estat de les primeres comunitats autònomes a prendre i hem
pres les mesures segons la situació de les dades sanitàries que
teníem. Ho repetiré una vegada més, l’oci nocturn, l’ús de la
mascareta, la prohibició de fumar en els espais públics, l’ús
compartit de dispositius d’inhalació de tabac ja ho vàrem
prohibir en el mes de juny, el sistema de coordinació amb les
forces i cossos de seguretat de l’Estat, la limitació d’entrada a
diferents barriades, en definitiva, totes aquelles mesures que

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 47 / 15 de setembre de 2020 2545

hem pres i sobretot quan hem vist que la relaxació social i
familiar era el 67% de l’origen dels focus nous que teníem
vàrem baixar les trobades a deu persones, com vostès coneixen
perfectament. 

I ara veim la necessitat d’actuar per índex d’incidència
acumulada, per PCR positives que ens donen, per situació
social, per situació de mobilitat, per situació de possibilitat
d’aïllament, veim la necessitat d’actuar a Arquitecte Bennàssar,
com hem anunciat avui, a Vila, a segons quines barriades de
Vila i a segons quines de Sant Antoni. 

Totes aquestes resolucions i totes aquestes mesures -jo ho
vull deixar clar- han donat el seu resultat i l’estan donant, amb
tota la prudència que suposa dir això, però crec que també s’ha
de dir perquè repeteixen vostès, els de la dreta, repeteixen que
som la pitjor comunitat espanyola en dades sanitàries i la pitjor
comunitat europea, i no és cert, no és cert. A mi m’agradaria
que diguéssim les coses com són, com són, perquè si no, el que
feim és embullar la població. 

Els repetesc, l’evolució d’ingressos hospitalaris de la nostra
comunitat autònoma fa vint dies cada dia augmentaven una
mitjana d’un 3,7%. Fa vint dies era cada dia, augmentaven un
3,7% d’ingressos hospitalaris. Els darrers cinc dies no
augmentam. Per tant, duim vint dies baixant en ingressos, duim
vint dies baixant en contagis. Aquesta és la realitat del que
tenim. Diu, estam aplanant la corba? Bé, començam a veure
bones notícies. Hem de seguir evidentment sent molt estrictes
perquè encara la incidència és molt alta. Això és el que els he
traslladat, però no em diguin que som la comunitat autònoma
amb més casos d’Espanya perquè mirin les dades com són.
Nosaltres tenim 150,1 positius els darrers set dies per 100.000
habitants, nosaltres 150,1. Som la setena comunitat en
incidència, no la pitjor, la setena comunitat en incidència, n’hi
ha disset més dues ciutats autònomes. Per tant, no som la pitjor,
som la setena, per davant de nosaltres hi ha sis comunitats
autònomes amb més incidència. Els dic, nosaltres tenim 150,
Madrid en té 313, per posar un exemple. Però no diguin les
coses com no són perquè embullam i cream més pànic del que
ja té la ciutadania. 

(Alguns aplaudiments)

Per tant, hem pres mesures i en continuarem prenent per
protegir la ciutadania sobre la salut, que és el més important, i
evidentment per intentar compassar amb reactivació
econòmica. 

He defensat i continuaré defensat -sí, Sr. Melià-, amb tota
la força del món, i crec que aquesta crisi ens ho ha demostrat
més que mai, els serveis públics essencials. I aquesta comunitat
autònoma els darrers cinc anys ha fet un esforç enorme per
superar la despesa en serveis públics essencials que no ha fet
altra comunitat autònoma. Som els únics que ens hem posat per
la despesa que hi havia abans de 2009 amb governs
progressistes, així és, i superant les retallades del Govern del
Partit Popular. Crec que s’ha de dir perquè l’enfocament de
l’altra crisi econòmica amb aquest no té res a veure per part del
Govern de les Illes Balears que hi ha actualment amb el que hi
havia la passada legislatura, que hi havia el Sr. Company
assegut al Consell de Govern, i amb el Govern d’Espanya que

hi ha Unides Podem i Partit Socialista amb el que hi havia
Mariano Rajoy al capdavant del Govern d’Espanya. Crec que
això també s’ha de dir per ser justos.

(Alguns aplaudiments)

Perquè m’explicaran com haguéssim afrontat aquesta crisi
sanitària amb els 2.300 sanitaris més que tenim ara i no teníem
quan nosaltres vàrem començar a governar el 2015 perquè se’ls
havia acomiadat durant l’anterior crisi econòmica. Durant la
pandèmia n’hem contractat 900 més, més de 200 en atenció
primària, que també ha estat una de les peticions d’alguns grups
parlamentaris. S’han preparat, s’han fet els plans de
contingència, ho he explicat abans, tenim els llits preparats,
tenim la situació sanitària preparada per afrontar aquesta
segona onada, i s’està notant. 

Per tant, també vull donar la tranquil·litat a la ciutadania
que el sistema sanitari està preparat, que hem fet moltíssima
feina, moltíssima planificació i moltíssima inversió i que no
escatimarem cap recurs econòmic per atendre la salut de les
persones, que per a nosaltres és absolutament prioritari. 

Igual que m’explicaran si no haguéssim contractat durant
aquests cinc anys els més de 1.500 professors de més, i ara
podem començar un curs escolar, que a més n’hi afegim 560.
És un esforç econòmic efectivament que fa aquesta comunitat
autònoma i que moltes altres no han fet, ni fan, ni tenen
contractat, ni hi ha els professors a les aules en aquest moment
de començament de curs escolar. 

O m’explicaran que hagués passat si no haguéssim tengut
una renda social garantida ja instal·lada a aquesta comunitat
autònoma que amb el reforç de la COVID ha pogut arribar a
20.000, a més de 20.000 persones. 

No em diguin que no ens assabentam de les persones que
fan cua per anar a menjar si nosaltres hem donat per primera
vegada 250.000 euros a les entitats que donen els aliments, que
mai no havia passat a aquesta comunitat autònoma. 

Per tant, clar que hi ha coses que no són suficients, clar que
no arribam a tot, clar que amb algunes coses ens hem
equivocat, clar que sí, però que no s’està intentant ajudar
aquelles persones més vulnerables, que no s’està intentant
ajudar el sistema sanitari, que no s’està intentant posar
endavant el curs educatiu és absolutament fals i crec que falta
de respecte també als professionals que estan a peu de carrer
fent tot aquest magnífic treball.

Com que em queda poc temps després intentaré a l’altra
rèplica poder seguir contestant altres qüestions, però crec que
també s’ha de dir una qüestió, nosaltres no hem amagat mai cap
xifra econòmica, mai. Nosaltres vàrem ser els primers que
vàrem dir, la situació -i el Sr. Castells hi feia referència-, la
situació de dependència que tenim del turisme a aquesta
comunitat autònoma farà que aquesta crisi de pandèmia, i per
tant que va molt lligada a la mobilitat i va molt lligada a la
confiança i va molt lligada al turisme, enfonsarà
econòmicament aquesta comunitat autònoma i vàrem sortir i
vàrem dir, “caurem un 30% del PIB”, i ho vàrem dir, i és el que
està succeint, desgraciadament és el que està succeint. A tots
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ens agradaria que fos una altra cosa, però desgraciadament és
així. 

Per això, alhora que intentam reactivar des de la seguretat
el nostre turisme, amb el grup de treball que tenim amb Illes
Canàries, Govern d’Espanya, i que evidentment, Sra. Tur,
també en som conscients no només amb el mercat alemany, no
només amb el mercat britànic, d’això en parlam molt amb la
presidenta del Consell de Formentera, hi ha altres mercats que
són claus per a altres illes i que efectivament també són
d’estudi per part del Govern de les Illes Balears, a la darrera
conferència de presidents de divendres passat acordàrem també
un grup de treball en temes turístics, amb l’estratègia turística
segura, amb els consells insulars, amb la FELIB i l’Ajuntament
de Palma per treballar conjuntament i per prendre les decisions
conjuntament, com no pot ser d’altra manera. 

Per tant, en aquesta línia seguirem fent feina alhora que -
deia- treballam per reactivar de forma segura el turisme en el
moment que es pugui i amb la seguretat que es pugui, alhora
que feim això feim una estratègia de fons europeu, que sí que
he explicat en el meu discurs, Sr. Melià, sobre la necessitat de
diversificar el nostre model econòmic i l’aposta ferma per
qüestions que per a nosaltres són bàsiques, que són bàsiques no
d’ara. Nosaltres tenim la sort, aquest govern, que tenim els
projectes fets des de fa cinc anys, hem treballat en aquesta línia,
que coincideixen...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible) 

... que coincideixen amb la línia que ara explica la Comissió
Europea, que ara explica el Govern d’Espanya, que van en línia
de potenciar tot el que fa referència a l’economia verda, a la
transició ecològica justa, i amb això hi ha fet feina el Govern
des de fa cinc anys, en tot el que fa referència a la protecció del
nostre medi ambient, el nostre litoral, en la lluita per la Llei de
residus i per tant llevar els plàstics de la Mediterrània, en tantes
i tantes coses que hem debatut tant en aquest parlament amb
tantes posicions tan contràries i que ara resulta que és allà on
Europa diu, va, anem a posar-hi doblers, en la digitalització i
la modernització de les petites i mitjanes empreses, de les
administracions públiques i de tantes altres qüestions, amb
aquella referència a l’economia circular, que ara alguns han
descobert el sector primari que tan fonamental ha estat durant
l’època de la COVID. Amb tot això estam fent l’estratègia de
fons europeu, ho estam fent compartit amb els consells insulars
per presentar conjuntament els projectes de forma transversal
i també amb els diferents grups parlamentaris. 

Igual que la figura de protecció, que ja s’ha explicat abans,
dels ERTO i de la protecció dels treballadors i de les empreses
continua sent objectiu prioritari del meu govern. Reactivar
l’economia, protegir la salut de les persones i protegir la seva
vida, el seu lloc de treball, l’empresa, i jo ho he dit abans i crec
que és important, Balears desgraciadament som els que més
aprofitam el sistema dels ERTO i han arribat més de 800
milions d’euros de l’Estat per ajudar les empreses amb les
bonificacions de les cotitzacions i als treballadors. I clar,
aquesta també és una realitat que crec que hem de tenir en
compte davant d’una situació que nosaltres no volem estendre
més del necessari, però que fins que sigui necessari s’ha
d’estendre. Per tant, en aquesta lluita hi estam i vull posar en

valor que la mesa tripartita nacional s’hagi fet per primera
vegada a les Illes Balears, s’hagi mogut per primera vegada de
Madrid, s’hagin desplaçat aquí, hagin començat la negociació
dels ERTO amb un plantejament diferent cap al sector turístic
que el Fòrum d’Exceltur on va participar molta gent, molts de
diputats que són aquí avui, es fes aquí a les Illes Balears amb
rellevància també en l’àmbit nacional, amb aplicacions de
polítiques conjuntes entre la part pública i la part privada per
cercar solucions entre uns i altres.

I, efectivament, amb tots aquests plantejaments, Sr. Castells,
que se n’anava abans, de les PCR... dels preus de proves
sanitàries, hi estic d’acord, faré plantejaments al Ministeri de
Sanitat en la línia que vostè apuntava, però sí que també vull
garantir que nosaltres el que estudiam són mesures
diagnòstiques que siguin ràpides, eficients i barates i,
efectivament, la PCR ara és la que tenim. Jo només li faig una
referència: nosaltres, les Balears som de la... cinquena
comunitat que més en fa, n’hem fet 236.000, si ara no vaig
errada de nombres, PCR durant tot el temps. Turistes, n’hem
tengut, li ho deia, 588.000. Vostès pensin la capacitat que has
de tenir per fer aquestes PCR i el que et costa econòmicament. 

Per tant, hi ha d’haver un plantejament espanyol, que és el
que jo sempre he defensat davant el president del Govern
d’Espanya i un plantejament europeu, si no les coses no
funcionen i no hi ha ni cap comunitat autònoma ni cap país que
faci ni PCR en origen ni PCR en destinació i això també és una
realitat objectiva, que estam treballant amb noves tecnologies
d’un test d’antígens que sembla ser que podria ser més ràpid.
En tot això hi serem i compartirem evidentment tota la
informació amb vostès.

I vaig acabant, Sr. President, amb una... només un apunt, el
Govern de les Illes Balears sempre, sempre, sempre, Sr. Melià,
ha estat devora els ajuntaments, sempre, en la defensa de l’ús
dels seus romanents i dels seus superàvits...

(Remor de veus)

... d’una llei que ve del Govern del Partit Popular, del Sr.
Montoro, que és qui va fer el corralito als ajuntaments...

(Remor de veus)

... el Partit Popular que governà a Espanya...

(Alguns aplaudiments)

Sempre hi hem estat i sempre hi estarem, i a cada
Conferència de Presidents som l’única presidenta espanyola de
comunitat autònoma que sempre ha defensat que els romanents
vagin als ajuntaments, l’única...

(Remor de veus)

Ho dic una vegada més perquè crec que és important...

(Alguns aplaudiments)

... i acordat... acordat el posicionament... 
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(Continuen els aplaudiments)

... acordat el posicionament del Govern amb la FELIB i ho
demani, si no, al president de la FELIB i li ho explicarà, com
sempre hem defensat aquest posicionament.

Què passa? Que el Reial Decret Llei que l’altre dia no es va
convalidar al Congrés permetia emprar els romanents. La
proposta que ara hi ha damunt la taula, perquè va ser derogada
per... en lloc de ser presentada (...)...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Presidenta, hauria d’anar acabant.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Sí, acab tot d’una, en lloc de ser tramitada com a llei i
modificada es va decidir derogar, ha caigut, la proposta que ara
hi ha permet utilitzar el superàvit, que no els romanents. Per
tant, no enganem la gent. No tendrem els mateixos recursos
públics a disposició de la ciutadania.

I, Sr. Melià, li ho dic amb la mà en el cor: en aquest
moment la gent necessita tots els recursos públics a la seva
disposició, i això és el que jo seguirà batallant com a presidenta
de les Illes Balears. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Començam el torn de rèpliques
dels grups parlamentaris, començam pel Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol: “Baleares es
la región más castigada de Europa por el coronavirus”, dia 3
de setembre; “Baleares iguala en una semana de agosto los
contagios de seis meses”, “Baleares vuelve a liderar la caída
de la producción industrial”, “Más del 22% de los menores de
Baleares está en riesgo de pobreza”, “Baleares es la
comunidad donde más crece la pobreza tras la pandemia”,
“Baleares lidera la caída de ventas y empleo en el comercio”,
afiliació interanual del mes d’agost, Balears menys un 12,85
quan la mitjana està en un 2,73, afiliació interanual del mes
d’agost, Balears... és la que li he dit; atur interanual del mes
d’agost, hem crescut un 90% quan la mitjana d’Espanya està en
un 84%. Si això és mentida digui-ho a aquests diaris, són el
Diario de Mallorca, l’Última Hora, etc. Per tant, digui’ls que
són mentiders, que és el que vostè els ha dit.

Miri, nosaltres li vàrem demanar la compareixença dia 18
d’agost i ha paregut que vostè compareixia aquí..., algun grup
d’aquells que li fan la claca, que compareixia voluntàriament.
Vostè compareix després d’un mes -després d’un mes, Sra.
Armengol-, no, la cosa és urgent, tantes reunions, vostè havia

d’haver agafat temps per venir aquí i parlar aquí, després d’un
mes fa una compareixença urgent al Parlament.

El que tenim molt clar, Sra. Armengol, és que si no
s’arregla la part sanitària no hi ha res a fer i això es fa fent tests,
tests, tests a nivell intern i externament controlant el ports i els
aeroports, tot el contrari del que vostè ha fet.

Miri, ara mateix llegia un parell de tuits i un parell de
notícies: “fallecen dos ancianos más en residencias”, una altra:
“dimite todo el equipo directivo del IES de Catalunya”, perdó,
de Calvià, supòs que el conseller està apagant el foc.

Hi ha un tuit d’una periodista de les Balears que és molt
interessant, Sra. Armengol, que es refereix al que ha anunciat
vostè d’Arquitecte Bennàssar, diu, llegesc el que diu, eh?:
“Armengol cerca un titular que defugi d’explicar la gestió
sanitària del seu govern”, que és el motiu de la seva
compareixença. Bé, vostè és una especialista a fer titulars i a
posar decorats, li ho he dit, i pareix ser que els periodistes ho
veuen i ho expressen immediatament.

Miri, li ho ha dit el Sr. Melià, com és possible que fent
tantes coses els resultats siguin tan dolents? Li ho havia dit jo
abans amb unes altres paraules, no s’explica, Sra. Armengol.

Per aquí s’ha dit: “s’imaginen abordar una situació de
pandèmia...?”, miri, s’imaginen abordar una situació de
pandèmia sense metges ni infermeres als municipis? No
importa que s’ho imaginin perquè això passa a dia d’avui a
molts de municipis de les Illes Balears, moltes vegades.

Per tant, aquí hi ha molta feina a fer i vostè no és la
responsable de la pandèmia, però sí que és la responsable de
gestionar-la, Sra. Armengol, i les dades actuals no aguanten
excuses.

Nosaltres tenim en tots els protocols que vostè ha dit que va
obrir, va ser el primer que va obrir, etc., jo li vull recordar que
el seu company de Canàries li va dir que no aniria bé perquè
devia saber que no hi havia els protocols oportuns. Això li ho
va dir el president de Canàries, eh?, el president de Canàries
ens va avisar que no aniria bé. Per què? Perquè efectivament
darrere, com li he dit abans, no li havia un pla contundent i un
protocol seriós que aguantàs tot aquest decorat.

Si no fos per Rajoy... és que vostè no tendria discurs i, de
fet, jo ho comprenc, Sra. Armengol, que ha estat difícil des que
hi va haver la moció de censura, ara no pot pegar a Madrid, ara
ha d’acotar el cap davant Madrid i això per a vostè ha estat el
pitjor que li podia passar en tota la legislatura anterior i en
aquesta, però què li hem de dir?

Vostès varen fer uns escenaris i varen dir que podia passar,
etc., i varen dir que l’escenari pitjor que teníem era el del 30%
de caiguda de l’IPC, i aquest és el que han aconseguit, ser el
pitjor. La qual cosa vol dir que no hi hagués importat ni que
compareguessin enlloc. S’ha donat el pitjor cas que es podria
donar. Què ha passat? Han fet alguna cosa respecte d’això? Idò
no ho sé, Sra. Armengol.
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Miri, Sra. Presidenta, fa dues setmanes que es parla que
vostè..., vostè parla de confinar Vila i Sant Antoni a Eivissa, si
les dades eren dolentes en aquells moments idò el que ha fet ha
estat causar que hi hagués cancel·lacions turístiques que no li
havia el perquè i si les dades eren bones en aquells moments en
què vostè deia que haurien de confinar, per què anuncia avui
que les confinarà divendres? És que vostè... aquests anuncis
efectivament com diu aquesta periodista només es fan per tapar
un titular avui i dur-se’n el titular d’aquesta compareixença
perquè no pot explicar tota la resta.

Per tant, sincerament, Sra. Armengol, no es pot anar, no li
vull parlar de transparència perquè aquell quadre de
transparència ens posen en vermell per tot, transparència de la
situació sanitària, transparència de la situació global i
transparència en la vigilància econòmica, traiem les pitjors
notes de tota Espanya. Això és el que hi ha avui, Sra.
Armengol.

I li ho he dit abans, que aquí no hi ha un problema
d’oposició. Aquí el que hi ha és un problema de govern. És el
Govern el que està fent aigua pels quatre cantons i repetesc -
com li ha dit el Sr. Melià- és que no és possible haver fet tantes
de coses i estar tan malament, alguna cosa ha fallat per aquí
enmig. No importa fer-ne 300 ni 400 de mesures. Faci’n vostè
una dotzena o una i mitja bones i s’haurà acabat la comèdia,
però vostè continua fent mesures de cara la galeria, mesures
que no tenen... idò una part econòmica que les sustenti. 

Vostè va a qui dies passa, anys empeny, i això li ha servit
mentre tenia una doblerada, 4.000 milions d’euros més a
l’anterior legislatura i és clar que sí que amb doblerets tapava
tot el que havia de tapar.

Per tant, Sra. Armengol, crec que a vostè el que li falta per
fer, i no li ho he pogut dir clarament al començament, són dues
grans mesures, en l’aspecte sanitari una i en aspecte econòmic.

En l’aspecte sanitari, idò miri, no han fet tots els controls
que havien de fer ni molt manco, si vostè no arregla la part
sanitària interna... Alemanya li va dir que amb més de 50 casos
per 100.000 se n’anaven els alemanys, idò vostè ha
d’aconseguir que internament facem el que haguem de fer però
hem de rebaixar el que tenim ara. Vostè a principis d’abril se
n’anava als docents, eh?, era la campiona, darrere Madrid era
la campiona. Per tant ens ho hauríem de fer veure, això. 

A nivell sanitari vostè ha de començar a fer tests massius a
la població. Inverteixi doblers, perquè si no arregla la part
sanitària no li basta el que inverteix; si no arregla la part
sanitària, Sra. Armengol, no arreglarà tota la resta de la part
econòmica. Per tant arregli la part sanitària, i la millor política
social és que hi hagi feina, Sra. Armengol, que aconseguim
començar a fer feina, i això no ho ha fet. Més tests massius a la
població, als professors, als personal sanitari, als cossos i
forces de seguretat. Ha de fer controls als ports i als aeroports,
era l’únic que havia de fer, exigir a Madrid que li deixassin fer
aquests controls i tampoc no ho ha fet. I ara reforçar l’Atenció
Primària; no pot ser tenir pobles sense metge ni infermera, Sra.
Armengol, això no passava feia anys i més anys.

I després a nivell econòmic, a nivell econòmic per una part
vostè el que ha de fer és una línia legislativa efectiva de veres,
també crec que li ho han comentat per aquí. No pot estar
pendent que el seu soci li diu que aquí no ho vull, que aquí;
vostè en aquests moments ha de fer una línia efectiva i la que
ha fet no ho és. El Decret 8/2020 vostè va dir que faria un
grapat d’inversions i 35.000 llocs generaria de feina, i el que ha
fet el Sr. Negueruela...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Company, ja hauria d’anar acabant, per favor.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Vaig acabant, Sr. President, si em dóna tanta..., un poquet
més de marge com a la presidenta, que tenia a més temps lliure. 

Sra. Presidenta, el Sr. Negueruela va dir que crearia 35.000
llocs de feina amb el Decret 8/2020, i el que ha generat han
estat 35.000 llocs d’atur, això és el que ha fet fins ara. Del
9/2020 ja no en vull parlar, perquè també li ho ha dit el Sr.
Melià, és que és una vergonya que amb el coronavirus hagi de
fer coses en terreny rústic, una vergonya.

I la segona línia pressupostària -i acab, president- és una
línia pressupostària posant els doblers necessaris. Vostè ha
posat doblers per una línia d’autònoms, perfecte, però no pot
posar que només hi vagin 5 o 6.000 autònoms que se’n
beneficien dels 90.000, i està creant competència deslleial entre
ells. Per tant són insuficients totalment, i li ho dic amb tot
l’afecte del món, Sra. Armengol. Les línies que ha pogut posar
en marxa, algunes nosaltres creim que són equivocades, però
altres...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Company, acabi, per favor.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

... són totalment insuficients, i aquí és on hauria de posar remei.

I em sap greu no tenir més temps per seguir debatent amb
vostè, Sra. Armengol, però bé, li desitj (...)...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Acab. Li desitj que li vagi bé, Sra. Armengol, de ver, en
benefici de tots els ciutadans de Balears. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company. Ara correspon al Grup Parlamentari
Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Sans.
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LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Sr. Campos, mire si no son ustedes
demócratas que continuamente recriminan a El Pi y a
Ciudadanos que lleguen a acuerdos con un gobierno
progresista para aplicar políticas que benefician a la gente, y
es que usted sólo quiere imponer su voluntad. Pero por suerte
ustedes nunca llegarán a gobernar, porque si alguna vez lo
hicieran sería la última vez que los españoles podríamos votar,
porque lo que realmente quieren y dejan claro cada vez que
hablan es implantar una dictadura contra los derechos y las
libertades de las personas. Y le diré más: alguien que se caga
encima de los derechos humanos, como hace ustedes
continuamente, no deberían tener escaño en esta sede
democrática.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, Sra. Diputada, per favor.

LA SRA. SANS I REGIS:

Sí, no passa res. El Sr. Company ha demanat moltes
vegades què ha passat i què ha passat. Ja li han contestat, en
realitat; vostès ho haurien de saber, durant els 40 anys de
democràcia vostès han estat en el Govern, i aquí a les Illes
Balears, com ja li han dit, han volgut perpetuar un model
econòmic basat únicament en el turisme, posant els ous dins la
mateixa panera, i quan es rep un impacte a la línia de flotació
no hem tingut on aferrar-nos davant aquesta pandèmia. I és per
això que a la meva intervenció he volgut fer molt d’èmfasi en
la diversificació del model productiu i la seva necessitat que,
per cert, vull recalcar que em preocupa moltíssim, no sols com
a representant pública sinó també com a ciutadana i com a jove,
la poca visió i previsió de futur que ha demostrat l’oposició,
que tot i haver rebut la bufetada que hem rebut, que mirau com
estam, no han donat cap tipus d’importància a la diversificació
del model productiu i continuen parlant de perpetuar el model
que tenim actualment.

S’ha dit: “hem de recuperar la confiança dels mercats”.
Molt bé, estam d’acord, però que no s’oblidin també de la
confiança i de la seguretat i la certesa que necessiten els
ciutadans, perquè ara mateix, veient el que ha ocorregut amb
aquesta pandèmia, qui ens diu que si no feim altra cosa diferent
d’aquí a ics temps puguem tornar a estar en la mateixa situació?
No hem après res, això és el que pareix, que l’oposició no ha
après absolutament res.

(Remor de veus)

I de fet, si algun consens hi hauria d’haver en aquesta
cambra precisament és la voluntat de voler diversificar el nostre
model productiu, enfocat, a més, a les línies que està marcant
la Unió Europea, que no cal que les torni a repetir perquè crec
que ja he deixat bastant clara la meva primera intervenció, però
seria interessant que també ens poséssim a la pell dels ciutadans
i no només penséssim en aquesta seguretat que comentava el
Sr. Melià sobre recuperar la confiança dels mercats, perquè
també necessitam la confiança dels ciutadans i les ciutadanes,

i sobretot la seva seguretat per poder seguir construint un
projecte de vida.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sans. Ara correspon al Grup
Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Bé, ara, i ho ha dit la presidenta, estem
parlant dels darrers mesos de la pandèmia de la COVID a les
nostres illes, però no hem d’oblidar que el primer cas que vam
tenir a les nostres illes es va donar el febrer, que va ser un cas
d’un britànic; i el 4 de març vam tenir el primer cas no importat
d’un ciutadà d’aquí, de les Balears. D’això ja fa, com sabem,
mesos des del primer cas. 

I la presidenta ho ha dit, que el Govern no ha de tenir cap
relaxació, i és vera, i és vera i estic segur que en aquests
moments no estan tenint cap relaxació, però això no vol dir que
fa un parell de mesos sí que es va detectar certa relaxació,
sobretot quan va acabar la prova pilot i ja començava a venir
activitat turística a les nostres illes. En aquell moment, en una
de les intervencions que vàrem tenir des del Grup Parlamentari
Ciutadans, després de la prova pilot vam dir que el principal
enemic de les nostres illes es dia rebrot, i en aquell moment
encara no havíem tingut cap rebrot, però ja plantejàvem que era
necessari potenciar els plans antirebrot a les nostres illes. És
vera que hi havia un pla antirebrot però que no s’havia
desenvolupat.

En la situació en què ens trobem ara considerem que tenim
un altre enemic, a part del rebrot, evidentment, i a part de la
segona onada de la pandèmia; tenim un altre enemic que es diu
temporada baixa. Què passarà aquesta temporada baixa? Aquí
sí que no hi ha d’haver cap relaxació.

Li comentaré també el tema de les dades. Vostè ha dit que
estem en 150 positius setmanals cada 50.000 habitants, i que
això significa que som la setena comunitat al nostre país. És
vera, però ja ho hem dit abans: la primera setmana de setembre
estàvem en 194 casos setmanals per 100.000 habitants, i ja
estàvem situats, i a més va sortir a la premsa, a l’Economist,
com la segona regió europea després de Madrid. I tot això molt,
molt allunyat dels 50 casos setmanals cada 100.000 habitants
que demana Alemanya per considerar que ja no és una zona de
risc.

I segueixo parlant de relaxació, perquè és vera, no ens hem
de relaxar perquè estem pràcticament en guerra, estem en
guerra contra la pandèmia. Ja ho va dir el xinès Sun Tzu, 2500
anys abans al seu llibre L’art de la guerra: “L’estratègia sense
tàctica és el més lent camí cap a la victòria, i la tàctica sense
estratègia és el renou que anuncia la derrota.” I aquest govern
té molta tàctica però té poca estratègia, i això és el que ha
passat perquè hem arribat a la situació on estem ara. Té molta
tàctica, de titulars, d’anar solucionant problemes del dia a dia,
no tots, de màrqueting, però el que és l’estratègia, el que és
“apostem per un destí segur”, això ha quedat més en entredit,
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perquè és ver -i ho ha dit la presidenta- que s’han fet reunions
però no hem vist cap planificació específica perquè les Illes
Balears fossin un destí segur, i ho hem vist quan tots els grups
parlamentaris i la societat civil en general demanaven tests a
aeroports, a ports i tests massius a totes les illes. 

Tampoc no veiem estratègia en el que podríem dir “la nova
economia” que vindrà a partir de la COVID, l’economia
postCOVID. El model actual s’ha de reinventar, hem d’anar a
altres fórmules econòmiques, però el que és clar és que tot això
ha de venir d’una estratègia, ha de venir de la col·laboració
públicoprivada, ha de venir d’escoltar experts, ha de venir d’un
full de ruta que estigui consensuada per tots els sectors
productius i els sectors socials de les Illes Balears. I això, per
molt que sí, que s’ha fet el pacte de reactivació, no ha arribat
realment a formular-se. 

I això ens fa arribar a la gran problemàtica que tindrem
d’aquí a unes setmanes que és el pressupost de l’any que ve, el
pressupost 2021, que evidentment des del nostre grup
parlamentari que -com he dit- en aquests darrers dies hem
presentat moltíssimes iniciatives, moltíssimes iniciatives per
lluitar contra les problemàtiques que podem tenir amb el nou
enemic que és la temporada baixa, iniciatives per ajudar el
comerç, iniciativa per ajudar la restauració...

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sr. Pérez-Ribas, por favor, tiene que ir terminando. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

... d’acord. Hem d’aconseguir que aquests pressuposts que
siguin per a l’any que ve siguin moderats de forma que puguin
ser un impuls de cara a l’economia, a la millora de l’economia,
i a retrobar nova economia, nova innovació, noves fórmules
perquè la nostra joventut pugui trobar un futur i, evidentment,
que no s’utilitzin les propostes intervencionistes de molts dels
seus socis de govern. 

Moltíssimes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gracias, Sr. Pérez-Ribas. Corresponde ahora el turno de
réplica del Grupo Parlamentario MÉS per Mallorca, té la
paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Gràcies. Sí, moltíssimes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Crec
que avui ha estat molt oportuna la seva compareixença, Sra.
Presidenta, i especialment tenint en compte que avui encetam
el període ordinari d’activitat parlamentària, i crec que una
activitat parlamentària que ha estat i serà molt intensa aquests
propers mesos perquè s’atraquen fites que són importantíssimes
i ho seran per a aquesta comunitat autònoma i especialment per
als nostres ciutadans i les nostres ciutadanes.

És ver que, tal volta, una compareixença és un format on
podem fer un planejament general sobre quina és la situació de
la comunitat autònoma, però que no dóna per aprofundir en
determinats aspectes que, evidentment, tendrem oportunitat
d’aprofundir durant els propers mesos, a partir d’aquestes fites
que deia abans que seran importantíssimes. 

Vostè ha donat molta importància a aquests fons europeus
i, evidentment, ho seran, ho seran. També els pressuposts
mateixos de la comunitat autònoma i, evidentment també, els
pressuposts de l’Estat que, evidentment, també s’han començat
ja a elaborar i que, evidentment, també seran una fita
importantíssima i especialment en tot allò a què jo he fet
referència a la meva primera intervenció, és a dir, tots
coincidim -o almanco els que estam en el Govern, no?- que
tenim dos grans eixos de feina: rescat social, per una banda,
mitjançant la conservació i l’ampliació de tot aquest conjunt de
mesures que hem pogut posar en marxa aquests mesos, més les
que ja hi havia funcionant fins i tot de la passada legislatura
que, evidentment, han fet que l’efecte de la crisi social de la
pandèmia tengués uns efectes menys dràstics dels que
haguessin tengut amb unes altres circumstàncies, d’això no hi
ha cap dubte ni un. Però segurament n’haurem d’arribar a
ampliar, no?; i també, de diversificar aquest model econòmic,
que és la gran assignatura pendent que tenim en aquesta
comunitat. 

Jo li deia abans que era un dels temes... Gràcies, Sra. Durán. I
li ho lic si vol, és un d’aquests grans temes, és a dir, nosaltres
hem incidit com a grup polític moltíssimes vegades en aquesta
necessitat d’aquest canvi social i moltes vegades se’ns havia
titllat d’antituristes o de turismofòbia, i per ventura ara és el
moment en què ho entenen. Però veig que vostès segueixen
pensant a veure com ho farem per dur alemanys i per ventura
la gran qüestió que ens hem de plantejar a dia d’avui és com ho
farem perquè els nostres joves i la nostra gent tengui feina al
marge d’un model turístic que, evidentment, suposa, suposa,
unes dificultats com hem pogut comprovar i com ens venia
advertint -no només, evidentment, el nostre grup polític, sinó
crec que la immensa majoria i sobretot els economistes, els
economistes, tant si venien de dretes com si venien d’esquerres,
no? 

Evidentment, una diversificació econòmica que serà real,
serà possible i serà efectiva si tenim aquestes eines per a dur-la
a terme i, evidentment, una d’aquestes eines importants serà
tenir uns pressuposts que així ho permetin -i torn a fer
referència als pressuposts estatals, i torn a fer referència a
aquesta intensitat que hi haurà a nivell parlamentari, per tant,
nosaltres i des del nostre grup parlamentari, ens agradarà veure
quines propostes fan els diferents grups parlamentaris i,
especialment, els que tenen representació a l’Estat espanyol,
dins de la proposta de Pressuposts Generals de l’Estat, i els
esperam amb els braços ben oberts. 

El mateix que el règim fiscal, que ja està aprovat, que ja és
una llei, aprovada pel Congrés dels Diputats i que s’haurà
d’estructurar o que s’haurà de determinar a través dels
Pressuposts Generals de l’Estat i que per tant això també és una
qüestió que ens preocupa i que ens ha d’ocupar perquè també
aquesta pot ser una de les eines bàsiques per a aquesta
diversificació econòmica. Abans que queda el Sr. Gómez, de
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Ciutadans, que deia que s’ha de donar seguretat jurídica, per
exemple, a indústria tecnològica que es vulgui instal·lar a
Mallorca. Jo crec que si només els donam seguretat jurídica,
que també poca cosa farem perquè estant a dins un territori
insular, a dia d’avui, una empresa que se situï dins territori
insular especialment quan parlam de les Illes Balears, no a
diferència de Canàries, no té les mateixes oportunitats que pot
tenir una empresa situada dins un territori peninsular, amb la
qual cosa, evidentment, si no els podem oferir que hi hagi tota
una sèrie de compensacions a través de beneficis fiscals per
compensar aquesta insularitat, segurament poca cosa podem
fer.

Per tant d’això es tracta, és a dir, agrair, com he dit abans,
al principi, aquest punt de partida, aquest planejament per una
realitat que evidentment ara hi haurem d’anar aprofundint, i
expressament treballant des d’una activitat parlamentària que
ha de ser evidentment intensa sobre aquestes alternatives de
feina per, com dèiem abans i hem coincidit quasi tots, entre tots
mirar de trobar quina és la millor solució i donar així resposta
als nostres ciutadans i ciutadanes.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Ara correspon al Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. La escatológica diputada Esperanza
Sans, del partido imputado Podemos, nos ha acusado de...,
bueno, prácticamente querer implantar una especie de dictadura
y que queremos acabar con la democracia y demás. Claro, que
eso venga de la representante de un partido con vinculaciones
estrechas con las dictaduras de Venezuela y de Cuba pues la
verdad es que no se lo cree nadie.

(Remor de veus)

Que nos diga que nosotros no respetamos los derechos
humanos cuando precisamente lo que criticamos es la
inmigración ilegal, que pisotea los derechos humanos, y que las
políticas que se están llevando a cabo sobre la inmigración
están favoreciendo esas mafias que pisotean los derechos
humanos de gente que lo pasa mal, y que se aprovechan otros
que no lo pasan mal para entrar en Europa para cometer
actividades delictivas como está avisando la Policía Nacional
y la Guardia Civil desde hace ya dos o tres años, la verdad es
que da un poco de risa. De todas formas usted puede decirnos
las barbaridades que quiera, pero yo solo le pido que no hace
falta ser tan ordinaria. Esto es la cámara de representación del
pueblo balear y yo creo que se merece un respeto.

Aparte de eso, a parte de eso, yo lo que he criticado a
Ciudadanos y a El Pi es que dieran apoyo a un plan de ruina
económica, eso he criticado, porque a mí me parece que este

plan lo que hace es arruinar a trabajadores, a autónomos, a
pequeños empresarios, y me parece un error, y por eso se lo he
criticado, y por eso además les he dicho que de este desastre
ellos también son responsables. Nosotros desde luego no hemos
firmado ningún plan porque sabíamos lo que iba a pasar,
porque no se nos hizo caso ni se quiso colaborar. 

Porque usted, Sra. Armengol, culpa a todo el mundo del
desastre que tenemos en Baleares. Yo, la verdad, quienes nos
han arruinado no ha sido el virus, ha sido su gestión; la ruina no
viene causada por el virus sino por su nefasta gestión, la suya
y la del Sr. Sánchez. ¿Cómo se explica entonces que estemos
liderando todos los rankings de ruina económica? Estamos a la
cabecera, usted que habla de los datos, “hay que tener en cuenta
los datos”; pues mírese los datos, porque la ruina es evidente. 

Además, ¿de qué datos nos podemos fiar de ustedes? Hoy
nos hemos enterado que la Consejería de Educación no
informará de casos concretos de coronavirus en los centros de
Baleares, ni datos de positivos ni cuarentenas de profesores,
alumnos, personal...; los padres de Baleares no tienen derecho
a saber si sus hijos, nuestros hijos, corren riesgos o no. Y usted
me habla de los datos; pero si ustedes manipulan y ocultan los
datos, ¿cómo nos podemos fiar de ustedes? Así estamos en esta
situación.

Y evidentemente, se lo ha dicho algún que otro portavoz,
usted busca los titulares; ahora nuevos confinamientos
selectivos. Pero, miren, la han pillado; a parte de que la han
pillado de querer desviar la atención el tema está en que los
titulares tristes son estos, los que da la prensa prácticamente a
diario. “7 de cada 10 locales de ocio nocturno afirman que no
llegarán a Navidad”, este es el titular que su gestión provoca. 

Y esto pasa porque no se ha hecho nada bien desde el
principio. Antes el vicepresidente del Gobierno balear, el Sr.
Yllanes, el que me señalaba con el dedo acusador mientras me
insultaba, el 6 de mayo...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí, ustedes insultan, me llamaba mentiroso, eso para mí es
un insulto; sé que para ustedes es algo habitual, pero para mí es
un insulto.

(Rialles i remor de veus)

Decían..., el Sr. Yllanes decía que -el 6 de mayo- aquí no se
pueden exigir PCR a los países de origen; esto usted decía el 6
de mayo, y ahora están haciendo PCR en los países de origen,
lo ha conseguido hasta Canarias; usted decía que eso era
imposible, nos llamó incluso que era una especie de locura. Esa
es la credibilidad que tiene su gobierno y estas son las políticas
que han favorecido tanto la situación en la que estamos, con lo
cual, Sr. Yllanes, Sra. Armengol, señores del Gobierno balear,
ustedes no controlan la situación.

Sra. Armengol, todo esto se le ha ido de las manos. Hágale
un favor a esta sociedad, dimita, váyase. Ya no es por nada, es
por una cuestión de supervivencia. Es que tras usted sólo queda
tierra quemada, Sra. Armengol. Cada día que pasa con su
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gobierno al frente es un paso más hacia la destrucción de
nuestro futuro.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Campos. Correspon ara al Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, té la paraula
el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, jo l’escolt
amb atenció i sempre em queda una pregunta en l’aire, i és que
si vostè ho fa tan bé i ha adoptat tantes mesures, i ha estat tan
encertada i ha arribat sempre a temps, com s’explica que a les
Illes Balears no tenguem l’economia diversificada, siguem els
que tenguem més pujada d’atur, els que tenguem més reducció
de PIB i els que tenguem un nivell de contagi tan elevat?, com
s’explica?, perquè això és la pregunta que es fan els ciutadans.
Alguna cosa hem fallat, alguna cosa hem fallat. I no sé quin
portaveu deia..., la Sra. Tur deia “hem de reconèixer...”; clar
que hem de reconèixer la feina, i evidentment que reconeixem
la feina i que s’hi deixen la pell, això no ho posam en dubte,
nosaltres en cap moment no hem posat en dubte això; el que
hem dit és que els resultats no acompanyen.

I em diu: “Bé... -com ho ha dit?- la segona onada ha entrat
amb força arreu”. Sí, cert, però a vostè l’ha xopada, a vostè l’ha
xopada totalment, perquè aquesta segona onada ens ha deixat
amb les vergonyes a l’aire. Perquè jo no li he dit que el Govern
hauria d’haver sabut que el mes d’agost es produiria la segona
onada, jo no li he dit això, no ho hauria d’haver sabut, el que li
he dit és que el Govern hauria d’haver estat preparat perquè hi
hagués aquesta segona onada, s’hauria d’haver preparat des que
va acabar l’estat d’alarma, i haurien d’haver preparat els
rastrejadors, i haurien d’haver preparat les PCR, i haurien
d’haver anat fent una feina a finals de juny i el juliol per
intentar, entre d’altres coses, que poguéssim tenir un mínim de
temporada turística i que no s’acabàs d’aquesta manera radical
a mitjans d’agost. Això és el que li he dit, i crec que si
haguessin fet una política més agressiva de seguiment i control
possiblement els contagis no s’haguessin disparat tant i potser
haguéssim pogut allargar la temporada. És això el que li estic
dient, crec que és bo d’entendre.

Nosaltres li vàrem reconèixer l’èxit del pla pilot, perquè
nosaltres li reconeixem les coses que va fer, que fa bé, i el pla
pilot per a nosaltres, per al Grup Parlamentari d’El Pi, va ser un
encert del Govern, i no ens sap gens de greu reconèixer quan
vostès actuen correctament. Ara bé, també vostès un poc d’acte
de contrició: no tot ho fan bé perquè les dades així ho
corroboren, que no tot ho fan bé.

Ajuntaments, vaig als romanents. Jo el que li retrec és que
quan el Govern de l’Estat..., jo ja sé que vostès durant molt de
temps..., és que de fet el PSOE, quan governava en Montoro i
quan governava el PP, tot el dia deien que s’havia de derogar,
i que els doblers dels romanents havien de ser dels ajuntaments,
això ho deien sempre, però ara és que dóna la casualitat que
vostès fa més de dos anys que governen a l’Estat, i això ho

obliden, i han tengut oportunitat perquè cada divendres fan un
decret llei, entre un d’aquests decrets lleis que vostès fan, en el
Govern de l’Estat haguessin pogut aprovar la derogació de la
Llei Montoro i haguessin pogut alliberar aquests romanents per
a tots els ajuntaments, però vostès se’n guarden prou de fer-ho,
i el que varen perpetrar amb els seus socis de Podemos va ser
una espècie de confiscació dels doblers dels ajuntaments, i
d’això ens queixam, clar que ens queixam. I vostè, davant
aquesta agressió als ajuntaments de les Illes Balears, es va
posar de perfil i va donar la raó a l’Estat, i aquesta és la nostra
queixa. Per tant a vegades no tot ho feim bé; nosaltres també
ens equivocam, presidenta, però en aquesta política no hi
podem estar d’acord.

La presentació de les dades. Vostè ens presenta unes dades
d’una determinada manera. A mi m’alegra que presenti les
dades, perquè les dades, com tots vostès saben, es poden
presentar de mil maneres, i vostè les presenta de la manera més
beneficiosa, cosa que feim tots en aquesta cambra, no n’hi ha
cap que les presenti de la manera més pejorativa per als seus
interessos, la qual cosa em du al fet que la presentació de les
dades de cara a l’opinió pública i als mercats emissors també es
podria fer de moltes maneres, i també en això crec que
necessitam millorar, necessitam millorar perquè, com s’ha dit
també anteriorment, hem de tenir en compte la població flotant
a les Illes Balears, que no és un element menor.

I acab amb la diversificació, perquè es veu que no se
m’entén. Nosaltres deim que es diversifiqui l’economia de les
Illes Balears; el que passa és que acte seguit se’ns formula una
pregunta: quina diferència hi ha de diversificació de l’economia
de les Illes Balears després de quatre anys d’un govern amb
suport de Podemos i després de més d’un any de govern amb
Podemos a dins? Ha augmentat moltíssim la diversificació a les
Illes Balears?, ha estat un canvi radical? On és?, perquè, clar,
vostès, més enllà de la retòrica, de parlar, governen, i el que
governa sobretot parla pels fets i pels butlletins, i vostès, més
enllà de fer discursos aquí sobre aquesta diversificació, encara
l’esperam i, malauradament, tenim una oportunitat amb els fons
europeus i per això jo li he insistit en aquest tema a la
presidenta, que crec que els hem d’aprofitar, que hem de
concretar els projectes, que hem de saber quina quantitat de
milions d’euros serem capaços d’absorbir i que és una de les
coses que ens pot fer avançar en aquesta diversificació, que,
com tots sabem, també està connectada amb el règim especial
i amb la insularitat, perquè sense arreglar això, difícilment
parlar de reindustrialització a les Illes Balears serà possible.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Presidenta, el 19 de
maig, a una compareixença del conseller Marc Pons, em
sembla que jo intervenia des de Menorca, li vaig fer arribar una
proposta que jo, de fet, la vaig copiar de Còrsega, el Sr.
President de Còrsega havia proposat que per entrar a Còrsega

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 47 / 15 de setembre de 2020 2553

els turistes haguessin de dur una PCR negativa. En aquell
moment era el moment en què per entrar a les Illes la condició
d’un turista era que passés 14 dies de quarantena, la qual cosa,
és clar, això era desastrós. En aquest context, l’alternativa de la
PCR em semblava que era una cosa menys greujosa per als
turistes, que, evidentment, qui se’n va a fer turisme a un lloc on
el faran passar 14 dies tancat, lògicament!

Jo només he portat uns retalls de premsa, igual que el Sr.
Company i el Sr. Campos, però no he portat uns retalls de
premsa per parlar de la catàstrofe, perquè la catàstrofe ja la
sabem, nosaltres aquí no venim a parlar de la catàstrofe, venim
a parlar de les solucions a la catàstrofe; concretament, el 2 de
maig, el 2 de juny, el Diari Menorca, Maties Torrents,
epidemiòleg del Mateu Orfila: “Lo ideal sería pedir un test a
los que lleguen a Menorca”. El 13 de juliol, el Diario de
Mallorca, Juan José Badiola, director del Centro de
Enfermedades Transmisibles y Emergentes: “Habría que exigir
una PCR a todos los turistas que lleguen a las islas”.

Ja sé que aquestes propostes són d’uns especialistes i
després s’ha de veure la seva viabilitat econòmica, i vostè m’ha
contestat en aquesta línia, vostè m’ha dit: és que això no és
sostenible econòmicament. Però a veure, Sra. Presidenta, jo
faig uns nombres, vostè m’ha dit: vostè sap el que costaria
haver fet als 585.000 turistes que van venir una PCR? És clar,
depèn del preu, si el preu és aquest del mercat de les clíniques
privades, 100 euros més els 40 de propina, és clar, això és
insostenible; però hi ha qui diu que el cost, això ens ho hauria
de dir la consellera de Salut, el cost d’una PCR pot rondar els
40 euros. És clar, si la despesa mitjana per turista és de 150
euros diaris, i l’impacte que té l’estada d’aquest turista a les
nostres illes, és a dir, és clar jo li he agafat el guant i he dit, bé,
585.000 per 40 euros, 17 milions d’euros; però, i l’impacte que
han tengut econòmicament la visita d’aquests 585.000 turistes?

Jo estic convençut que el sector turístic estaria disposat a
jugar amb això. Vostè m’ha dit: no hi ha cap país que exigeixi
PCR d’entrada i PCR de sortida; i jo he dit que el finançaríem
nosaltres només és el de sortida, és el que podem finançar
nosaltres, perquè nosaltres no podem posar barreres d’entrada,
però, en canvi, premiar el turista amb una PCR que li
demanaran al seu país d’origen, és clar, països que demanen
PCR en destí, Alemanya, Alemanya ha demanat la PCR en
destí, tothom que aterrava a un aeroport d’Alemanya provinent
de llocs sospitosos li feien passar una PCR. Jo el que crec que
hauríem d’haver fet en aquell moment és ja haver-nos avençat
i haver-li ofert a aquests turistes que arribessin allà amb la PCR
feta, la qual cosa evidentment exigeix uns esforços diplomàtics,
perquè, primer, evidentment, Alemanya ha de donar credibilitat
a la nostra PCR.

Però, com que ja li dic, jo li he volgut portar aquests retalls
per aportar solucions, que trobem una prova més barata, més
ràpida, millor!, però hauríem d’anar en la línia de ser capaços
de trobar una manera de realment distingir-nos com a destí
segur, això pel que fa a la PCR d’entrada, PCR de sortida,
aquestes són les propostes que nosaltres vàrem fer el 2 de maig,
que després hi ha epidemiòlegs que les han avalat, i ara el que
hem de veure és si econòmicament això és factible.

I jo li deia, aquesta actuació, finançada al 50% entre el
Govern, que, a més a més, el Govern té l’ib-salut, té un braç
sanitari que podria contribuir a això; és a dir, no
necessàriament caldria passar per la sanitat privada, tot i que
també haurien d’ajudar, i el sector turístic, jo crec que el sector
turístic és el gran beneficiat en primera instància de l’estada
d’aquests turistes, jo he parlat amb alguns empresaris del sector
turístic i creuen que realment hauríem de contribuir a aquest
esforç.

Pel que fa a la PCR d’entrada, evidentment per al turista és
un cost, però és un cost que és una molèstia, diguem,
relativament assumible, simplement abans d’agafar l’avió,
doncs, un parell de dies abans ha de tenir la precaució d’anar a
fer aquesta PCR, però el retorn que té és molt més gran, perquè
els diem que som un destí on tothom que ha entrat ha vingut
amb aquesta PCR negativa. Que ja sabem que evidentment una
PCR no és la panacea i que un es pot haver contaminat a
posteriori, però, evidentment, tot són mesures que redueixen
els riscs i que donen més seguretat.

I per acabar, Sra. Presidenta, que em sembla que no ha
donat resposta a la seva intervenció, el tema dels abusos, el
tema dels abusos per part de determinades clíniques privades,
no vull posar tothom en el mateix sac, tal vegada hi ha gent que
ho fa amb la màxima ètica; és clar, vostè ha dit: ho traslladaré
a l’Estat perquè puguin fixar uns preus. Però hi ha coses que
podem fer nosaltres, perquè la Conselleria de Salut també és
Conselleria de Consum i una empresa que per prestar un servei
de la seva cartera de serveis obliga el consumidor a consumir
un altre servei que aquell consumidor no necessita, això és un
abús enfront dels consumidors. I aquí la Conselleria de Salut i
Consum crec que hauria de prendre cartes en aquest assumpte
per evitar que ens aprofitem de les necessitats que tenen els
residents, que poden optar a aquesta PCR per algun motiu
bàsicament laboral o d’intervencions quirúrgiques, o bé els
turistes que evidentment la necessiten per retornar al seu país.

Com veu, he intentat fer propostes que facin que estiguem
més ben situats de cara al futur perquè sobretot no ens queda
més remei, és a dir, evidentment ara hem de salvar els mobles,
però el nostre gran repte és ser capaços d’arribar a la
temporada turística 2021 amb una estratègia ben desenvolupada
per garantir i per mostrar-nos al món com a un destí segur.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. I pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Cano.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Qui hagi pogut escoltar i seguir avui
de matí el debat, haurà pogut arribar a la conclusió que hi ha un
govern que és sòlid, que hi ha un pacte que rema en la mateixa
direcció per sortir d’aquesta dura situació social i econòmica,
per fer front a la pandèmia, i que després tenim el principal a
l’oposició amb una actitud profundament irresponsable que ha
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vengut avui aquí a pujar el to, els decibels, ja ni qualificaré
l’oposició del grup d’extrema dreta d’aquesta cambra, perquè,
vaja, crec que ha vengut avui aquí a encalentir el panorama,
com si es tractàs de la moció de censura fallida en el Congrés
dels Diputats i crec que això ja, bé, és... no és donar ni una sola
solució als ciutadans, sinó fer de malastrucs, que, per cert
també el Partit Popular se suma a aquesta actitud irresponsable,
però aquesta societat sortirà cap endavant; sortirà cap endavant,
tots plegats, perquè les mesures que s’impulsen frenen
l’evolució de la pandèmia, veiem els resultats.

Sabem que el virus es torba dues setmanes en manifestar-se
i són dues setmanes també el període que a nosaltres ens dona
per veure l’efectivitat de totes les mesures, i ja veiem, com ha
comentat avui de matí la presidenta, que hi ha un canvi en
aquesta tendència que a tots ens ha preocupat i que ha generat
aquesta situació econòmica sense precedents.

Però jo crec que la ciutadania també té molt clar que en el
pitjor moment d’una crisi en els darrers vuitanta anys, hi va
haver un govern, hi ha un govern que hi és per protegir la seva
situació quan pitjor ho passa, que hi ha un govern d’Espanya
que de la mà de les Illes Balears aposta per polítiques d’ERTO
quan a l’anterior política econòmica es varen acomiadar, i
acomiadar de manera lliure i pagant menys del que tocava, per
culpa de la reforma laboral, i va deixar milers de treballadors
en els carrers i en una situació precària, i va asfixiar les
economies familiars.

Quanta gent va haver de tancar els seus negocis, petites i
mitjanes empreses? I aquí s’ha fet una aposta insuficient, diuen;
bé, s’ha fet una aposta important atesos els recursos existents
per suportar les PIME, els autònoms, les empreses i sobretot
també, amb un esforç de solidaritat social, a través de la renda
social garantida per sostenir les persones més vulnerables i que
aquesta protecció arribàs fins al darrer nin i nina que ho
necessiti.

Miri, això del Partit Popular és absolut cinisme, perquè no
només critica aquelles mesures que a les seves comunitats
autònomes on governen després posen, perquè són mesures
efectives, és que tenen la barra de predicar allò que les seves
comunitats autònomes no fan quan governen, perquè vostès
s’imaginen que aquí la presidenta hagués donat durant tres
mesos dinar de Telepizza als nins i nines de les Illes Balears,
cada pic el Sr. Company, cada pic la Sra. Durán,...

(Alguns aplaudiments)

... tres mesos menjant comida basura? O s’imaginen que aquest
govern hagués acomiadat sanitaris, ho vull reivindicar, que
s’han de contractar sanitaris, però és que a la comunitat de
Madrid han acomiadat sanitaris, per tant, la vostra gestió, PP,
2020, n’hi ha prou i mirar i fer evidència comparada per veure
què fan, no el que diuen que faran, és el que fan allà on
governen. Vostès acomiaden metges mentre aquí demanen
pujades de sous.

S’imaginen que aquesta presidenta hagués donat
instruccions per no derivar persones grans cap als recursos
assistencials, per negar-los un recurs hospitalari, com ha fet la
Sra. Ayuso?

(Remor de veus)

S’imaginen? O que, per exemple, per amagar la realitat la
consellera de Salut...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci.

LA SRA. CANO I JUAN:

... s’inventàs un terme que és la riota de la comunitat científica
per evitar dir que hi ha una transmissió comunitària, vostès s’ho
imaginen? Perquè això són vostès, 2020, PP, style.

Quantes PCR?...

(Alguns aplaudiments)

Quantes PCR han fet als aeroports de Galícia, de Madrid o
d’Andalusia, quantes n’han fetes? Cap, no n’han feta cap,
perquè ningú no té la capacitat de fer 20 o 30.000 PCR diàries,
i ha comentat la Sra. Presidenta que si del total de turistes que
han vengut, si s’haguessin fet, i s’han fet 230.000 PCR a la
població amb els cribratges, els grups especials, les persones
vulnerables, això no és efectiu, però això ho saben els seus
presidents també de les seves comunitats...

EL SR. PRESIDENT:

A veure, Srs. Diputats un poc de silenci.

LA SRA. CANO I JUAN:

Jo he escoltat de manera educada, que tenen la pell molt
fina!

(Alguns aplaudiments)

I haurem d’estudiar la proposta relativa al test d’antígens
perquè això ens obre una via interessant de cara al futur.

Des del Grup Parlamentari Socialista donar-li ànims, força,
és l’única alternativa a l’abisme més absolut que representa
aquesta bancada i tenim reptes imprescindibles per endavant
per ajudar a qui pitjor ho passarà, les famílies i les empreses,
per garantir la cohesió social i per això ens tendrà al seu costat.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cano. I per concloure el debat, en torn
de contrarèplica, té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sr. President, gràcies a tots i a totes les portaveus
per les intervencions. Repetir allò que crec que ja ha quedat
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molt clar tant a la meva primera intervenció com a la rèplica,
però crec que val la pena tornar dir que aquesta crisi sanitària,
aquesta pandèmia sanitària a nivell internacional sens dubte ha
causat efectes sanitaris, de salut, a moltíssims ciutadans i
ciutadanes que són els primers que ens han de preocupar i
ocupar; prevenir que altres no tenguin aquests problemes de
salut, i sens dubte també ha causat problemes greus a nivell
social i econòmic.

Jo no sé com els ho he de dir més clar, però un dels sectors
econòmics més afectats a nivell internacional, i entenc que
vostès volen fixar l’objectiu a Balears, perquè som al Parlament
de les Illes i perquè supòs que volen treure algun rèdit polític,
que em sembla que no és el moment d’intentar treure, jo crec
que em sembla que és el moment d’intentar aportar propostes
i solucions, perquè, efectivament, com bé deia el Sr. Ensenyat,
els reptes que tenim per endavant són enormes i la població
espera prou més de nosaltres, els ho dic amb tota la sinceritat
i tal com ho pens.

Deia que és una crisi a nivell mundial, afecta sectors
econòmics molt claus, que són el turisme i el transport i la
mobilitat, i si no volem veure això és que no volem veure res de
com hem d’afrontar aquesta situació que vivim, que és nova i
que ens hem de conjurar per conviure, mentre no tenguem
vacuna, amb una malaltia que és contagiosa i que rep les
desconfiances de la ciutadania, òbviament, per volar, per
moure’s, per anar a viatjar, això és obvi. El turisme
internacional ha caigut un 70%, és el mateix que ha passat a les
Illes Balears, ho dic perquè està bé intentar moure les xifres
com vulguem però la realitat és la que és. Malgrat totes les
dificultats, aquesta comunitat autònoma ha estat valenta, ha
estat compromesa i ha estat emprenedora, com sempre ha estat,
no gràcies al Govern que òbviament hem acompanyat en totes
les decisions, sinó que ho dic, una vegada més, gràcies al sector
empresarial i als sindicats, als treballadors i treballadores que
han donat el millor de si mateixos per poder fer una temporada
turística molt difícil, amb moltes dificultats.

Què el pla pilot va ajudar? Va ajudar. Què hem tengut
588.000 turistes? És vera. Què hem estat la comunitat, 1 de
cada 4 d’Espanya ha vengut a Balears? És així, qualque cosa bé
s’haurà fet també perquè això hagi estat possible! M’agradaria
que també veiessin això, i no dic del Govern, jo no m’he de
penjar de ni cap medalla, ni venim aquí des del Govern de les
Illes Balears, com es poden imaginar, a penjar-nos cap flor i a
dir que tot s’ha fet bé, òbviament que no, això ja no és el nostre
discurs, ni molt manco, ni ho ha estat mai, Sr. Melià, no és
això; el problema és que veiem que la gent pateix i que tenim
moltes incerteses endavant i intentam cercar les millors
solucions i les millors propostes, i això esper una mica de
vostès, i sobretot del principal partit de l’oposició, que proposta
ni una. I per tant, aquesta també és una responsabilitat que jo
vull manifestar en aquest Parlament.

Bé, idò, deia, malgrat les dificultats hem tengut una
temporada complexa i difícil, sí, els 588.000 turistes; que el
juliol es presentava que aniria millor i que l’agost seria millor
que el juliol, i no ho va ser. I ara vegem una qüestió: quan va
començar a descendir el nombre de turistes a primer cop? Va
ser per la incidència de Salut, va ser perquè, com diu el Sr.
Melià, no estiguéssim preparats? No és cert això, no és cert, va

ser per la decisió del Regne Unit que va decidir tancar fronteres
amb Espanya, per les dades sanitàries de la comunitat
autònoma de Balears no, no, senyors del Partit Popular, per les
dades sanitàries del conjunt d’Espanya que en aquell moment
no eren bones!

(Remor de veus)

Hem de dir la veritat o no l’hem de dir? Perquè en aquell
moment Balears tenia una incidència acumulada de 8 per cada
100.000 habitants, quan el Regne Unit decideix això, i Espanya
la tenia a més de 200; per cert, a moltes comunitats autònomes
on governen vostès, però no es tracta d’això, es tracta de la
realitat del que ha succeït i d’afrontar els problemes i que
conjuntament en aquell moment, quan el Regne Unit decideix
això, crec que injustament cap a les Illes Balears, nosaltres què
fem? Treballam amb el Govern d’Espanya per aconseguir què?
Que el Regne Unit mai no torni prendre aquesta decisió, que la
prengui en base al territori i a la incidència del territori, que no
agafi en global Espanya, i ara ha decidit que no agafarà més en
global Espanya, que agafarà la península espanyola, la
península ibèrica i que agafarà Balears i Canàries per separat,
i crec que és una bona decisió. Però, desgraciadament, la
decisió la pren quan la pren.

I això fa que nosaltres diguem al Govern d’Espanya,
escolta, hi ha una nova novetat. Per tant, les empreses que de
cop es veuen perjudicades perquè el Regne Unit ha pres
aquesta decisió, s’han de poder adaptar a l’ERTO del rebrot, i
ho aconseguim, hi ha moltes empreses a les Illes Balears que
poden aguantar, poden fer un ERTO del rebrot perquè se’ls
aconsegueix per la negociació que fa el Govern de les Illes
Balears, això també ho haurien de veure, perquè aquestes
propostes no les he sentides de la boca de cap de vostès,
senyors de l’oposició! I aquesta també és una realitat.

I en salut, és clar que deien, no estem preparats, no, no, o no
hi havia els rastrejadors contractats a les Illes Balears? O no
som de les úniques comunitats autònomes que acompleix els
índex de l’OMS que ha de tenir el 5% de rastrejadors? Sí que
ho som. I que, a més, amb els 100 de l’exèrcit pujam per sobre,
de molt, del cens dels rastrejadors. Què són suficients? No,
encara no, i el Consell Insular de Formentera n’ha posat dos a
disposició del Govern i li ho hem agraït, és clar que sí; i que
tots hem de col·laborar i hem d’ajudar a cercar millors
propostes, és clar que sí!

I que posam tots els recursos possibles, i que són suficients?
No, no ho són, perquè la situació és molt complexa i molt
difícil.

Què hem aportat 560 professors més i començar un curs
escolar, que, per cert, vull agrair perquè és un curs escolar amb
moltes dificultats, que comença molt bé i que, per tant, també
s’ha de dir això als professionals que ho fan possible, a tota la
comunitat educativa, als docents, als pares i mares, a les
famílies, que fan un sacrifici, als infants...

(Alguns aplaudiments)

..., sí, senyors, als nostres infants que fan... anant a classe, amb
la mascareta posada, que segueixen les ordres, que segueixen
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les restriccions, és clar que sí, i ho fan molt bé i donam
garanties i donam estabilitat i intentam lluitar per vèncer les
dificultats, i això és el que nosaltres fem com a govern, i és el
que m’agradaria que tothom fes, que aportàs el millor de sí
mateix.

Perquè els he de dir una altra cosa, que em sembla
important dir, Sr. Company, fa quinze dies vaig reunir els grups
parlamentaris i els vaig explicar les posicions, els vaig explicar
les propostes, els vaig explicar les resolucions i em varen dir
tots vostès: “estam d’acord amb les seves propostes”, és que
haurem de gravar les reunions, “hi estam d’acord” i em varen
demanar una cosa, Sr. Company del Partit Popular, reunions
específiques dels fons europeus. Ja n’hem fet dues i els ho hem
dit i ens reunirem cada setmana i proposem coses, però no em
va dir en cap cas: “escolta, el curs escolar no ha de començar”,
després se’n va anar a la premsa a dir-ho, però és que això no
és lleialtat cap al Govern,...

(Remor de veus)

...això no és treballar conjuntament, això no és posar el millor
de si mateix per intentar cercar les solucions, Sr. Company, no!
No!

(Alguns aplaudiments)

És clar que sí!, clar que sí! Clar que sí. Si jo..., si els
convocam...

(Continuen els aplaudiments)

Si els convocam perquè ens facin propostes, si els demanam
opinió, si els demanam compartir decisions serà perquè ens
diguin el que pensen. Si jo els reuneixo fa quinze dies i el curs
escolar estava planificat i vostès vénen i no em diuen res
d’educació...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... sorprenent...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... i al cap d’una setmana quan ha començat el curs escolar, que
sincerament s’ha fet una feinada enorme, el sent per la ràdio
que diu o no sé per quin mitjà de comunicació, que trobava que
no s’havia de començar, perquè ens sumam a com pitjor,
millor, perquè n’hi ha que pensen que en aquests moments el
que han de fer és treure un rèdit partidista i en aquests moments
no estan a l’alçada de les circumstàncies, Sr. Company, en no
firmar el pacte reactivació econòmica, en no fer cap proposta
com a principal partit de l’oposició, en no dir les coses a les
reunions a les quals se’ls convoca, en no fer cap proposta
seriosa de res, això és no estar a l’alçada.

I vostès segueixin amb el que vulguin. Nosaltres seguirem
servint el poble de les Illes Balears, ho tenim molt clar, aquest
govern serveix els ciutadans i ciutadanes, lluita per restablir
l’activació econòmica, aquest govern lluita per tenir els
recursos necessaris per mantenir l’assistència sanitària

adequada i protegir la població, per mantenir la xarxa social
necessària per protegir la nostra població. 

No deixarem de reivindicar tot allò que és just a les Illes
Balears, i senyors..., Sr. Melià, vostè que feia referència
explícita a això, a mi no em parli com a representant del PSOE,
jo som la presidenta de les Illes Balears i aquí venc a defensar
els interessos de les Illes Balears.

(Alguns aplaudiments)

I jo no estaré d’acord i no he estat mai d’acord i ho he dit
així on ho de dir amb totes les decisions que ha pres un o altre
i a mi no em cauen els anells per dir-ho. Jo he anat a totes les
conferències de presidents, Sr. Melià, i he demanat que les
regles fiscals no només dels ajuntaments, també de les
comunitats autònomes, s’aixequin, igual que ho ha fet la Unió
Europea, i ho he demanat i hi seguiré insistint perquè crec que
és just per a nosaltres, per a les comunitats autònomes, per als
ajuntaments i sobretot per als ciutadans a què representam.

El que li he dit dels romanents, i crec que ho he intentat
explicar, és que la decisió del Congrés de Diputats, que jo no
compartesc, la decisió del Congrés de Diputats deixa que els
romanents no es puguin utilitzar ara i això a mi em preocupa
perquè en aquest moment els ciutadans els necessiten. Això és
el que he dit. 

Ara, que la regla d’estabilitat s’ha de llevar?, sí; que la llei
Montoro és una mala llei i que s’ha de derogar?, sí. Ho defens
ara com a presidenta de les Illes Balears i ho defensaré sempre
governi el PSOE, governi Podemos, governi el PP o governi
qui governi a Espanya perquè crec que els recursos són dels
ciutadans i de les administracions que els han recaptat. Així ho
penso de clar i així ho continuaré defensant...

(Alguns aplaudiments)

... aquí i on sigui, i on sigui.

Quant al pressupost, que abans no hi he fet referència, el
pressupost de la comunitat autònoma, jo els deia: nosaltres que
tenim la possibilitat de treballar conjuntament i en això els hem
estès la mà en el tema dels fons europeus, però en tot aquelles
propostes que puguin venir..., perquè deia el Sr. Ensenyat amb
tota la raó, que tendrem una situació de pressupost complicada,
tendrem uns mesos que ens vénen per endavant, la Sra. Cano
també ho explicava, la senyora... la portaveu..., Esperança, la
portaveu d’Unidas Podem també en parlava, la situació que
vendrà aquests mesos a nivell parlamentari necessita del millor
de nosaltres mateixos. 

Òbviament tenim una situació que és evident que amb la
caiguda econòmica cauen els ingressos. Hem tengut aquests
fons no reemborsables que crec que és una bona notícia per a
les Illes Balears, això no havia passat mai tampoc amb vostès
governant, senyors del Partit Popular, que quan a la passada
crisi econòmica el que va fer el Govern d’Espanya és retallar a
totes les comunitats autònomes i retallar sobretot als serveis
essencials bàsics. Ara han arribat 16.000 milions d’euros a les
comunitats autònomes com a fons no reemborsable, que a les
Illes Balears suposen uns 420 milions d’euros. Record que
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varen criticar perquè varen dir: “es conformen en 200", ens ho
varen dir una temporada, bé, ara són 420 i ningú diu que van
bé, tampoc, no, però bé, ja estam acostumats que ni una ditada
de mel, però tampoc no la necessitam. Aquests 420 ens ajuden,
però no són suficients. 

Per tant, necessitam un pressupost general de l’Estat que
ens garanteixi això i evidentment hi ha partits amb
representació estatal que voldrem veure què defensen i com
defensen la nostra comunitat autònoma i els interessos de les
Illes Balears. Aquí tots tenen una certa oportunitat, els que
tenen representació estatal.

I acab amb un parell de qüestions que han apuntat
diferents... que són més concretes i que s’han apuntat per part
de diferents portaveus. A veure, nosaltres com a govern hem
pres diferents mesures de protecció de la ciutadania, mesures
que algunes condueixen a la reducció de la mobilitat a diferents
espais, les de les quatre barriades de Palma que hem explicat i
que hem treballat, aquestes van acompanyades -i jo ho he
explicat abans- d’una intervenció integral que crec que és
important posar de manifest en col·laboració, i ho vull agrair,
amb els ajuntaments de la nostra comunitat autònoma,
especialment en aquest cas l’Ajuntament de Palma que s’ha
bolcat en aquesta intervenció social a les barriades, a les quatre
barriades de Palma. 

Això ens ajuda a conscienciar la població, que es facin les
proves diagnòstiques, a poder fer més proves massives i a
poder tenir més control de l’expansió del virus amb mesures de
restricció de la mobilitat. Aquesta intervenció integral també
s’ha fet a Ciutadella, també vull agrair a la batllessa de
Ciutadella, a l’Ajuntament de Ciutadella la seva implicació i
aquesta mesura integral que es va prendre ja ens permetrà tal
vegada no haver de fer mesures més restrictives de mobilitat
perquè s’han pogut controlar els casos i s’ha fet una molt bona
feina. 

Per tant, des del territori amb els batlles i batllesses, que
n’hi ha molts que són del seu partit i que estan donant suport i
fent feina durament i crec que també necessitarien el seu suport,
ho dic obertament com ho pens, en aquest moment s’està fent
una feina de territori i de proximitat perquè és necessari per la
incidència acumulada, perquè és necessari per temes de
mobilitat, perquè és necessari pels aïllaments socials es
plantegen altres mesures que òbviament com vostès poden
imaginar no es treuen avui per donar cap titular, no és aquesta
la nostra intenció ni molt manco.

Demà està prevista la reunió de la consellera, que ja està
prevista fa temps com vostès poden imaginar, de la consellera
de Salut amb els batlles, amb el president del Consell d’Eivissa
per explicar les decisions que demà es publiquen al BOIB i que
evidentment es comencen a aplicar divendres, per què?, perquè
la gent s’ha de preparar davant una situació de nous hàbits que
ha de... que haurà de viure aquests quinze dies com a màxim
perquè són les mesures de restricció. 

Així ho feim precisament per tenir també la complicitat
necessària de la ciutadania a l’hora de prendre les mesures, les
resolucions que es van emetent per part del Govern de les Illes
Balears i que -repetesc- estan donant resultats.

I vull tornar dir una vegada més que malgrat el que vostès
diuen, estan dient una falsedat, les Illes Balears està millorant
la seva situació d’incidència acumulada i, sobretot, que és molt
important, els darrers vint dies després de les resolucions preses
al mes d’agost, el darrers vint dies estam baixant els ingressos
i estam baixant... i això és important, és important dir-ho
perquè és important explicar a la gent que quan complim la
norma, que si les normes ens les aplicam, que mentre no
tenguem vacunes si ens protegim, si aprenem això, si aprenem
a utilitzar mascareta i prenem les distàncies, aprenem a tenir els
espais ventilats, ens rentam les mans, estam aturant el virus,
estam aturant que qualsevol de nosaltres es pugui contagiar i
sobretot que una persona vulnerable amb malaltia prèvia pugui
tenir una malaltia molt més greu i que fins i tot pugui morir.
Això és molt important, traslladar això a la població és molt
important. 

També els demanaria la seva implicació en aquest missatge
pedagògic a la població de la nostra comunitat autònoma que
-repetesc- és absolutament necessari en aquests moments i
saber que si feim les coses ben fetes sens dubte en sortirem i
tornarem a aturar aquesta segona onada, com vàrem aturar la
primera, i que fins que tenguem la vacuna, fins que tenguem la
protecció haurem de conviure amb aquesta malaltia. Per tant,
haurem de prendre mesures a cada moment segons la situació
sanitària que tenguem. Aquesta és la realitat.

Efectivament, nosaltres som una comunitat autònoma que
el nostre model econòmic, i això té molta discussió que ara no
faré, el nostre model econòmic està molt lligat al turisme, a la
mobilitat. També la nostra pròpia mobilitat entre illes i també
la nostra pròpia mobilitat amb la resta d’Espanya perquè hi ha
molts lligams d’empresa, de treballadors, molts lligams de salut
que obligatòriament t’has de moure del teu arxipèlag. Nosaltres
vivim a una comunitat autònoma així i per tant hem d’aprendre
com ens podem moure, per tant, com podem entrar i sortir de
forma segura a aquesta comunitat autònoma. 

Jo, Sr. Castells, totes les propostes que vostè feia nosaltres
les estam estudiant, sense cap mena de dubte, i tal vegada un
dia amb tranquil·litat en podem parlar amb més dades. Sí que
li vull dir una cosa que és evident, a veure, aquest tema de les
PCR en origen i en destí, a què vostè feia referència. Alemanya
només les ha fet fer a les persones que vénen de zones de risc
extrem, no a ningú més. No hi ha una consigna a nivell europeu
de tenir les PCR d’origen. Nosaltres som una comunitat
autònoma que des del principi -ho repetesc una vegada més-, a
totes les reunions que hem tengut, a totes les videoconferències
que hem mantingut amb el president d’Espanya jo sempre he
dit, i ho he dit públicament aquí, hi ha d’haver una estratègia
europea on efectivament s’obligui, si és la PCR la prova clau,
que en aquest moment no en tenim d’altra, que és cara, que és
lenta i que necessita d’una tecnologia cara per poder-se fer i
que per tant necessita de molt de personal també, i això és un
problema que tenim, és un handicap que té tot el món, que té
tot el món, no té Balears, té tot el món, si és en origen i s’obliga
a nivell europeu, Espanya també ha d’obligar. Nosaltres també,
els nacionals, hem de tenir la PCR perquè, clar, ens podrem
protegir molt si deim, els alemanys han de tenir una PCR en
origen, i tots els d’Espanya que venguin a Menorca o que
venguin a Mallorca o que venguin a Eivissa? I els mallorquins
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que anem a Menorca, que anem a Eivissa? Com ho feim tot
això?

Això és un sistema tecnològic de recursos econòmics, de
recursos humans que cap comunitat autònoma, ho dic així
obertament, ara, ara, no pot assumir tota sola, és impossible, Sr.
Castells, si no podem fer números en voler. Però no només és
la qüestió econòmica, també és la qüestió de l’eficàcia de la
mesura, de l’efectivitat de la mesura. 

I vull recordar una cosa que és molt important, ara tots
parlam de PCR, tots parlam de coses sanitàries sense ser-ho, la
decisió de fer una prova o una altra és mèdica, no és política,
és mèdica. Per tant, també això ho hem de tenir molt present i
molt en compte a l’hora de poder proposar diferents qüestions. 

Jo què li dic?, nosaltres estarem com a comunitat autònoma
oberts a sens dubte plantejar totes aquelles possibilitats de fer
possible la màxima seguretat d’entrada i sortida dels nostres
ports i aeroports, tant si són turistes internacionals, com si són
turistes nacionals, com si són residents. Les de sortida. És
veritat que això també és un debat obert, les de sortida, i això
ho hem parlat amb el sector turístic de les Illes Balears, les de
sortida tu has de pagar, tu, resident de les Illes Balears, una
PCR a un turista per anar-se’n a casa seva net, per garantir que
se’n va net. I els teus residents? Són debats que hem de tenir.
I els residents que ens movem entre les Illes els feim aquesta
PCR? Tenim la capacitat de fer tot això o no? I si et dóna
positiu, qui el confina i qui li paga aquells catorze dies més? 

Tot això són debats molt amplis que evidentment estam
tractant en aquest grup de treball i que jo sens dubte estic
encantada de poder compartir amb el seu grup polític i amb els
altres grups polítics que tenguin intencionalitat i que, com vostè
ha fet avui, intentin aportar posicions per intentar solucionar
problemes, que és del que es tracta en aquest moment. Ara, li
he de dir que nosaltres estarem que la màxima tecnologia, que
totes les millores tecnològiques les puguem incloure, que
puguem fer finalment aquestes experiències turístiques, que
estam en el grup de treball, que hi ha l’acord amb Canàries;
nosaltres podrem fer qüestions diferents dels altres perquè ens
diferenciaran els altres països europeus i, per tant, tendrem
entrades diferents o no restriccions de fronteres diferents i que
per tant en tota aquesta línia seguirem treballant. 

I acab amb una de les qüestions que per a mi és clau i que
volia traslladar a aquest parlament, a aquesta compareixença.
Mirin, jo sé que en aquests moments de dificultats un pot estar
temptat d’intentar treure el rèdit partidista que pensa que pot
sortir d’això. Jo els deman que oblidin tota aquesta qüestió, jo
els deman que la situació de la ciutadania, la situació social, la
situació econòmica, la situació que vivim és prou complicada,
és prou difícil com perquè intentem tots aportar el millor de
nosaltres mateixos. 

Vull agrair una vegada més a totes aquelles entitats,
institucions que han signat el pacte de reactivació econòmica.
És el compromís del Govern que això serà el full de ruta per als
pressupostos que nosaltres treballarem. Vull agrair intensament
a tots els consells insulars, als quatre, la magnífica feina que fan
d’intentar cercar solucions conjuntes; a tots els ajuntaments de
les Illes Balears, a la FELIB d’una forma especial per la seva

implicació, als agents socials i econòmics, als nostres
treballadors sanitaris, als nostres treballadors de les residències,
de l’ajuda a domicili, aquells que més dificultats tenen. Vull
agrair a tots els treballadors del món privat i del món públic, als
nostres empresaris, la fortalesa que estan demostrant per
aguantar malgrat totes les dificultats i que en aquest moment no
ens deixem tombar, que en aquest moment és important tenir
força, tenir esperança, tenir coratge, tenir valentia i emprendre
tots junts des de les posicions que són diferenciades i sens
dubte des de la crítica rigorosa que també és absolutament
benvinguda i absolutament necessària. Ara crec sincerament
que en aquest moment cal política en majúscules. En aquest
moment cal estar al servei de la gent de veritat, no de paraula
sinó de veritat, i a això els seguiré convidant una vegada més.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

Havent acabat aquesta compareixença, es fa una suspensió
temporal del Ple fins a les 16.30 hores.

EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyors i senyores diputats.

IV.1) Moció RGE núm. 5181/20, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a fidelització dels professionals, derivada
del debat de la Interpel·lació RGE núm. 3631/20.

Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de mocions, la primera moció és la RGE núm.
5181/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fidelització
dels professionals sanitaris, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 3631/20.

Començam el debat amb la intervenció del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Bones tardes, diputats i diputades. Una vegada més, des del
Partit Popular reconeixem i posam en valor l’extraordinària
feina que fan tots els professionals sanitaris d’aquestes illes,
agraïm la seva tasca i el seu paper fonamental perquè el sistema
sanitari d’aquesta comunitat funcioni. Ara més que mai els
professionals sanitaris mereixen un reconeixement social, però
també un reconeixement econòmic.

Diputats i diputades, des de fa anys les Illes Balears
pateixen un escandalós dèficit de personal sanitari,
especialment de metges. Durant aquesta pandèmia hem vist la
necessitat real de tenir un sistema sanitari fort, amb personal
suficient, hem patit les mancances del sistema i patim les
dificultats per cobrir baixes o vacances de sanitaris. Hem de
reconèixer que durant els darrers anys s’han desenvolupat
mesures per atreure el personal sanitari, però des del Partit
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Popular sempre n’hem reclamades més i més efectives, sense
que ens hagin escoltat.

Com bé saben, els metges de família de Balears són els que
més pacients veuen de tot el país, la ràtio de les Illes és de
1.761 usuaris per facultatiu, 400 més que la mitjana nacional.
A dia d’avui, l’Atenció Primària a la nostra comunitat es troba
saturada, per això, des del Grup Parlamentari Popular
proposam i demanam que s’equipari la indemnització per
residència del personal sanitari de Balears amb Canàries, per
fer més atractiva aquesta comunitat.

Una de les principals raons de la mancança de facultatius és
la falta de mesures de fidelització i dins d’aquestes les
relacionades amb la carestia de la vida. I no ho dic jo, no ho diu
el Partit Popular, ho diuen totes les juntes de personal, ho diuen
tots els sindicats, ho reclamen els més de 15.000 treballadors
del sistema sanitari de Balears. Els representants dels
treballadors del Servei de Salut parlen de discriminació salarial
amb altres comunitats geogràficament semblants i amb
problemes similars.

Com ja vaig dir a la interpel·lació de la qual deriva aquesta
moció, a Canàries les illes majors tenen incentius més alts que
Mallorca i a les illes menors aquest suplement és més alt que a
les illes menors de Balears. En xifres reals podem destacar que
a Gran Canària i a Tenerife els metges, per exemple, tenen un
incentiu de 172 euros al mes i a la resta de l’arxipèlag canari de
575 euros. A Mallorca, en canvi, aquest incentiu és de 97 euros
enfront dels 172 euros de Gran Canària. A Menorca, a Eivissa
i a Formentera és de 108 euros davant dels 575 de Canàries.

Si s’accepta aquesta equiparació, un metge de Menorca,
d’Eivissa i Formentera passarà a cobrar 467 euros més cada
mes. És o no és aquesta una bona mesura per incentivar
l’arribada de nous professionals i fidelitzar els que ja tenim?

Amb aquesta proposta en positiu que li fem, des del Partit
Popular volem ser constructius, posam en valor el que s’ha fet
en fidelització, però pensam que no és suficient. S’apliquen
mesures de fidelització? Sí. Són suficients? No ho són.

Avui proposam i debatem una mesura concreta, justa i
necessària, l’elevat cost de vida a les Illes Balears no està
suficientment compensat amb la indemnització per residència
que rep el personal del Servei de Salut de les Illes Balears, i
això repercuteix en un dèficit de professionals sanitaris. Per
això, consideram necessari instar el Govern de les Illes Balears
a augmentar la quantia del complement d’indemnització per
residència del personal del Servei de Salut amb l’objectiu
d’actualitzar-lo al cost real de vida d’aquestes illes i equiparar-
lo progressivament al complement de Canàries.

És fonamental que el Govern de les Illes Balears negociï
amb el Govern central que s’inclogui el cost de la
indemnització per residència del personal sanitari en el règim
especial de les Illes Balears i, al mateix temps, que la variable
insularitat tengui un valor destacat en el futur sistema de
finançament autonòmic.

Per acabar, consideram imprescindible, per poder atreure i
fidelitzar més professionals, modificar la normativa

corresponent per tal que el requisit lingüístic del nivell B2 de
català passi a ser valorat com a mèrit en els processos de
selecció de professionals sanitaris.

Desitjam el suport de tots els grups parlamentaris a aquesta
iniciativa perquè al cap i a la fi no deixa de ser una iniciativa
amb propostes i reivindicacions, fetes també pels representants
sindicals del sector sanitari.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Intervencions dels grups
parlamentaris que han presentat conjuntament les esmenes RGE
núm. 14211, 14212, 14213 i 14233/20. Comença el Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies, Sr. President, bona tarda, diputades i diputats. Sra.
Marí, avui és un d’aquests dies que el ritme parlamentari fa que
parlem de coses que ens situen una mica lluny de la realitat
actual. Li he de confessar que jo, fins al divendres, pensava que
retirarien aquesta moció, perquè és preCOVID i tot ha canviat
molt des de fa sis mesos. Va presentar aquesta moció i un
pensaria que la situació, doncs això, faria canviar les prioritats
de qui exerceix l’oposició convertint les seves iniciatives en
propostes en positiu que acompanyin la població en els durs
temps que estan per venir.

Però bé, vostè ha mantingut la proposta i el Grup Socialista,
juntament amb Unides Podem i MÉS per Mallorca, creiem
sincerament que les nostres esmenes, de les quals vostè no ha
parlat en aquest primer torn, supòs que ho farà en el segon,
poden millorar el contingut i reflectir millor la realitat, la de fa
sis mesos i la d’ara mateix, l’actual. La realitat de la feina que
ha fet aquest govern per recuperar tots els drets que el seu partit
va retallar als sanitaris.

En el seu primer punt parteixen d’un pressupòsit real, però
fan enganxar amb una fal·làcia, el cost de la vida a les Illes
Balears és elevat, això és veritat, tots ho sabem, tots hi estam
d’acord, però aquest cost de vida no afecta només el personal
sanitari, especialment els metges que... vostès sempre fan
aquesta diferenciació entre els metges i la resta del personal
sanitari, els preus del lloguer, dels aliments, afecten tota la
nostra població, sobretot a qui té un sou més baix i, per
suposat, el cost de vida no és la raó del dèficit de professionals
sanitaris, ja que aquest és estructural i es produeix a tota
Espanya.

I això és fàcil de demostrar, ja que fins i tot hi ha una
comissió creada dins el Consejo Interterritorial per parlar d’una
problemàtica que afecta tot l’Estat. Fa tres, quatre dies, el
Diario Médico publicava el llistat sobre el qual treballa aquesta
comissió delegada i, per posar un parell d’exemples, parlava de
les mancances que tenia cada comunitat, deia que Múrcia té
problemes, per exemple, amb els metges de família i pediatria
i es preveuen jubilacions massives en cardiologia, neurologia
i cirurgia. A Madrid tenen moltes dificultats de cobertura
d’especialitats com radiologia, però també per cobrir urgències

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202014211
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202014212
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202014213
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202014233


2560 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 47 / 15 de setembre de 2020 

als hospitals. I a Canàries, que vostès posen sempre d’exemple
de fidelització, el seu govern reconeix una situació preocupant,
i cit, 35 especialitats, i greu família i pediatria, no sembla que
aquest complement els faci resoldre una mancança que, com ja
he dit, és estructural.

Com deia, el dèficit de metges és estructural i atreure els i
les professionals no depèn únicament d’una pujada de sou.
Tenint en compte això, presentam la següent esmena: “El
Parlament de les Illes Balears constata els esforços que ha dotat
el Govern de les Illes Balears per posar en marxa mesures per
fidelitzar el personal del Servei de Salut de les Illes Balears.
Les mesures de les quals parlam queden reflectides a un nou
punt 5.”

“El Parlament de les Illes Balears reconeix l’esforç del
Govern de les Illes Balears per fidelitzar els professionals
sanitaris. Aquest esforç s’ha traduït en un augment de la
contractació, més de 1.400 professionals; estabilitat laboral,
més de 1.000 eventuals convertits en interins; convocatòria
d’oposicions, 5.000 places ofertes; pagament de la carrera
professional, ahir mateix s’aprovava en el Consell de Govern
els 6,9 milions per pagar aquest complement a 492 metges i
infermers; pagament del plus de fidelització del personal que
treballa a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera; i
pagament de l’activitat extraordinària, tant a atenció
hospitalària com a l’àmbit d’Atenció Primària.

Tot això que vostès no feien, tots els drets dels quals només
se’n recorden quan són a l’oposició. Totes aquestes mesures no
existien a l’etapa del Govern Popular, per això a l’esmena al
segon punt animam el Govern balear a continuar aplicant
aquestes mesures que ajuden a fidelitzar el personal sanitari que
treballa a les nostres illes.

Quant al punt 4, en el qual... és que ja no sé ni si entrar-hi
perquè és una obvietat, Sra. Marí, aquesta comunitat autònoma
no té cap problema amb la seva llengua, amb la nostra llengua;
vostès ho saben, almenys el PP d’abans de Bauzá ho sabia, no
entrin a fer-li el joc a la ultradreta, tornin al consens que sempre
havien tengut amb aquest punt, amb la nostra llengua. La nostra
proposta quedaria: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a continuar facilitant i fent possible
que tots els treballadors obtinguin el nivell de català necessari
segons la seva categoria professional.”

No vull ni puc acabar la meva intervenció sense agrair a tots
i a totes aquests professionals del Servei de Salut que durant
aquests sis mesos i els que estan per venir han treballat de
valent per protegir la població balear enfront de la COVID-19;
mostrar respecte a la seva tasca, al contrari del que fan algunes
comunitats autònomes on vostès governen, és també una forma
de fidelització.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Fernández. Pel Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sr. President. Les Illes Balears mereixem una
sanitat de primer nivell, per això cal aconseguir atreure i
fidelitzar els millors professionals, així que hem de lluitar per
disposar dels recursos necessaris. La fidelització dels
professionals sanitaris està directament relacionada amb la
qualitat assistencial, per això és una qüestió que ens preocupa.

Podem estar orgullosos dels nostres professionals, i des
d’aquí l’agraïment a tot l’esforç que totes i cadascuna de les
categories professionals han fet i fan encara a dia d’avui per
cuidar-nos.

El Sr. Company troba molt malament la nostra gestió
sanitària, voldria saber quina opinió li mereix la de la seva
companya, presidenta de la Comunitat de Madrid, la Sra. Díaz
Ayuso, la de l’Hospital d’IFEMA i del dipòsit de cadàvers del
Palau de Gel.

La fidelització és un element clau per poder tenir un sistema
sanitari públic de qualitat, tots els professionals que treballen
són importants. El PP, a la seva intervenció, ha fet referència al
col·lectiu de metges, però voldríem recordar tots i cadascun
dels professionals que ens atenen.

Per fidelitzar els professionals sanitaris la primera passa és
tenir-ne, com volen que venguin a treballar sanitaris a les
nostres illes amb el marc catastrofista que hem sentit avui de
matí? L’anàlisi s’ha de fer d’acord amb la informació existent
i la realitat de les nostres illes. És aquesta l’estratègia de
màrqueting que té el Partit Popular per atreure els
professionals, és aquesta, dir que tot malament, que no funciona
res, que la sanitat està col·lapsada i que fem aigües?

Tenim professionals de la medicina, de l’infermeria, tècnics
en cuidats, en laboratori, anatomia patològica, fisioteràpia,
psicologia i molts d’altres, i han d’estar motivats i reconeguts
sempre, d’aquesta manera podran proporcional una atenció
eficaç i eficient. Hem d’aconseguir l’atracció i la fidelització
dels millors professionals i avançar en l’estabilització de les
plantilles, aquí hi van algunes de les propostes que tenim des
d’Unides Podem i que treballarem perquè es puguin incloure en
els propers pressuposts: incrementar les places de residents a
totes i cadascuna de les especialitats; augmentar el preu de
guàrdia, tant per a medicina com per a infermeria; i revertir,
sobretot, una mancança històrica, absolutament, el temps que
dediquen els professionals a donar-se el relleu en els centres
sanitaris i que sempre reverteix en una millora de la qualitat
assistencial.

Fins ara què s’ha fet? Doncs, gràcies a aquest govern
d’esquerres a la passada legislatura es va posar en marxa la
carrera professional i ara, a la fi, també la podran cobrar els
interins. El pagament de l’activitat extraordinària; la
convocatòria d’oposicions per consolidar llocs de feina i donar
estabilitat, la qual cosa reverteix sempre en una millor atenció
a la població, no és el mateix tenir professionals que van i
venen que tenir professionals de referència i estables. I a més,
recuperar el plus de fidelització que cobren els metges de
Menorca, Eivissa i Formentera per la seva localització.
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El PP ens ha parlat d’equiparar el plus amb Canàries, però
quan va governar, em sap molt de greu dir-los-ho, varen llevar
els de Menorca i de les Pitiüses.

En definitiva, hem de continuar aplicant mesures que ajudin
a fidelitzar els nostre professional sanitari que treballa aquí i,
a més, hem de continuar facilitant i fent possible que tots els
treballadors obtenguin el nivell de català necessari segons la
seva categoria professional, d’una manera activa. La llengua
ens ha d’apropar i mai no ha de ser una eina per enfrontar, mai,
mai de la vida, qui fa això, qui ataca la llengua és perquè no
estima la nostra terra.

I una cosa que han de saber també és que no només les
qüestions econòmiques, n’hem parlat, però també hem de tenir
en compte altres qüestions que ajuden que no es fidelitzin els
professionals sanitaris, per exemple, les agressions, una
assignatura pendent a la comunitat autònoma, el burnout, els
conflictes ètics, o la difusió de fake news contra l’ús de les
mascaretes menyspreant les recomanacions dels professionals
sanitaris els quals ja no saben com ho han de dir, perquè tothom
ho entengui, que les mascaretes, la distància social i el rentat de
mans salven vides.

Per poder salvar vides i reactivar la nostra economia hem de
ser reivindicatius amb el Govern central, perquè arribin a les
nostres illes els recursos necessaris. A les Illes Balears tenim un
dèficit històric de finançament que cal revertir d’una vegada
per totes. Amb referència a la indemnització per residència del
personal sanitari defensam que, evidentment, és el punt 3 de la
proposició, i aquí estam d’acord amb vostès, s’ha d’incloure el
règim especial de les Illes Balears i també que la variable
d’insularitat s’ha de reconèixer i tenir un pes en el futur sistema
de finançament. Aquí ens hi trobaran a Unides Podem.

Reclamarem el que ens pertoca al Govern central i també ho
farem pel que fa als fons europeus. Ha d’arribar d’una vegada
per totes el que mereixem les nostres illes.

Gràcies als que ens cuiden, mereixen ser cuidats.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Martín. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Bé, des d’aquí, des de MÉS per
Mallorca el primer, crec que almanco després d’aquest temps
que hem tengut i aquesta segona onada vull donar les gràcies i
molt de coratge i molts d’ànims a tots els nostres sanitaris i
sanitàries, per fer-nos costat i per estar precisament al
capdavant d’una manera tan professional.

Des de MÉS per Mallorca el reconeixement, la fidelització
i la formació del personal sanitari de les Illes no només té un
aspecte econòmic, ja sé que vostès també ho deuen considerar

així, però creiem que és la suma de mesures de reconeixement
tant monetari, però també sobretot de tipus professional i de
vegades aquests reconeixements de tipus professionals fins i tot
poden ser molt més importants per a les persones que no el
tipus econòmic, però aquesta tasca, aquesta tasca que va
començar ja a l’anterior legislatura, precisament amb la
reincorporació d’aquests 1.500 professionals sanitaris que
vostès varen acomiadar, aquesta és la tasca que va començar
aquest govern. 

I precisament això és el punt principal, que ens hem trobat
en aquesta crisi sanitària precisament amb un sistema sanitari
consolidat, ple i amb forces i diguem amb estructura suficient
per fer front a aquesta crisi sanitària. No em vull imaginar com
ens haguéssim trobat aquesta crisi sanitària amb les retallades
del Partit Popular.

Però, dit això, també totes les consideracions que ja han
relatat totes les meves companyes abans en el sentit que moltes
qüestions i moltes mesures que s’han fet per recuperar i per
donar reconeixement a aquestes persones, la carrera
professional, borses de treball, oposicions, pagar la incapacitat
temporal des del primer dia, dies de lliure disposició, ajudes
socials, que també s’havien tret, aquests plus de fidelització al
qual vostès precisament en aquesta moció hi fan incidència, ens
comparen amb Canàries però vostès els varen llevar. No
s’entén molt bé a què ve ara aquest dèria, si realment vostès
haguessin fet la seva feina tal vegada estaríem en una altra
situació.

Però moltes altres mesures també ajuden a la fidelització i
ho fan..., és una forma de justícia i de reconeixement perquè...
i moltes d’aquestes idò també són..., ho ha comentat la Sra.
Martín, el temps de superposició, jo li puc dir, tenc una filla
infermera, que el temps de superposició és molt de temps per
a les persones sanitàries que fan feina en un hospital o que fan
feina en un centre de salut, molt de temps de feina diària perquè
han d’arribar molt abans i se’n van també de vegades molt
després. Per tant, aquest reconeixement d’aquest temps de
superposició, que també s’aboni aquest reconeixement que ha
fet aquest govern també és molt important.

I bé, nosaltres també volem posar en valor, diguem, que
també  s’ha fet un esforç perquè la ciència amb l’Institut de
Recerca es reforçàs durant aquests anys i també en aquests
moments, a part d’haver assolit un nivell de reconeixement del
qual crec que n’hem d’estar orgullosos, també en aquest
moment davant aquesta crisi fa un esforç i aporta tot aquest
coneixement per donar solucions de cara a la nostra comunitat
i la resta evidentment del món en tot el que sigui possible,
n’hem vist notícies fa poc aquests dies als diaris.

Però bé, com no pot ser d’altra manera a MÉS per Mallorca
hem de fer referència que no ens ve de nou la seva insistència,
del Partit Popular, a menysprear la nostra llengua aquí en
demanar que en lloc de ser un requisit per al personal sanitari
el reconeixement del català, sinó que sigui un mèrit. I des
d’aquí ho diem clar: a MÉS per Mallorca reclamam i
reclamarem sempre la garantia dels drets lingüístics a la sanitat
pública, com reconeix la nostra llei actual de funció pública,
no..., vull dir, en aquests moments és així i per tant, nosaltres
defensarem que això continuï així, perquè no hi pot haver
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discriminacions lingüístiques, perquè en aquests moments els
illencs també tenen dret a expressar-se en la sanitat en la
llengua pròpia, i vetllar per aquesta bona salut implica també
que es puguin expressar en la seva llengua.

La competència lingüística, aprendre més llengües no
perjudica ningú, el contrari, ben el contrari, millora
l’assistència sanitària, millora el diagnòstic, millora el
seguiment i millora la comunicació entre professionals i
pacients.

Per tant, en aquest moment nosaltres creiem que
precisament la sanitat pública està amenaçada per molts altres
perills que ja hi eren molt abans que vengués aquesta COVID,
com són les llistes d’espera, problemes de privatització, en què
precisament hi ha comunitats on governen vostès on aquesta
privatització té uns nivells molt elevats i precisament veiem les
conseqüències a l’hora d’afrontar aquesta crisi sanitària.

Per tant, això és el que ens preocupa des de MÉS per
Mallorca, aquestes amenaces, i a vostès haurien de ser les
amenaces que els preocupessin, perquè la llengua no ha de ser
un motiu de conflicte a la sanitat pública.

Precisament crec que hem demostrat en aquesta comunitat
una gran tolerància i nosaltres, des de MÉS per Mallorca
continuarem amb aquesta tolerància, però aquesta tolerància no
és incompatible amb un reconeixement ple i una garantia plena
dels drets lingüístics dels nostres ciutadans i ciutadanes, perquè
la diversitat lingüística i cultural està reconeguda a la seva tan
anomenada Constitució. Per tant, com he dit abans aprendre
una llengua no perjudica ningú, sinó que ens beneficia a tots.

Per tant, des de MÉS per Mallorca ho diem ben clar: ni una
passa enrere, defensam el català a la sanitat pública de les Illes
Balears.

I bé, esperam que tenguin en consideració les nostres
esmenes les quals crec que hem fet amb un esperit, diguem,
productiu i positiu.

Jo demanaria al Partit Popular, crec que la companya també
ho ha fet, que no s’encasellin, que no es quedin amb aquest
rebuig de la nostra llengua que és tan propi de la dreta radical
d’aquest estat espanyol.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. En torn de fixació de
posicions pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr.
Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. En primer lloc, en nom del meu grup
parlamentari i del partit que represent aquí vull traslladar
sobretot el nostre desig de recuperació a tot el personal sanitari
i sociosanitari que en l’exercici de les seves funcions s’ha

contagiat a residències, a centres de salut i a hospitals tant de
la xarxa pública com de la xarxa privada sanitària.

Precisament, ens hem d’ubicar en el temps en el debat
d’aquesta moció i el context és essencial, entenem, escoltat el
posicionament del partit proposant i de les esmenes
presentades. Els grups parlamentaris, es va presentar..., el Grup
Parlamentari Popular du aquí una moció fruit d’una
interpel·lació que es va fer dia 10 de març, fa sis mesos, on la
consellera en aquesta interpel·lació, la consellera de Salut, va
dir que “fidelitzar és contractar personal perquè cobreixi les
vacants que queden buides ja sigui per vacances, per descans,
per conciliar la vida familiar i els nostres professionals, així ho
entenem, i els seus drets són per a nosaltres una autèntica
prioritat”.

Sis mesos després, i entenem i ho he dit abans a una
pregunta que he fet a la consellera avui matí, l’aprenentatge...
fa necessària sobretot la previsió i no la improvisació. I
entenem que davant d’aquesta segona ona el context de
l’esforç, de reconeixement que hem donat en aquest parlament,
als balcons els ciutadans, a les institucions socials i les
públiques a tot els sanitaris fa que continuem en una línia de
valentia, de proposta i de millora de la seva situació.

El nostre partit a l’hora de signar el Pacte per a la
reactivació de les Illes Balears de les primeres coses que vàrem
exigir, i així es va negociar i així es va recollir en el document,
era la seguretat sanitària. I per assolir la seguretat sanitària, que
és necessària per a la recuperació social i econòmica de tots els
ciutadans de les nostres illes, és fonamental la motivació, el
reconeixement i la justícia retributiva a tots i a cadascun dels
seus professionals.

Fidelitzar, a més a més, d’un complement just, de
reconèixer i de dur a terme un reconeixement just per a la
indemnització per residència, suposa moltes més coses, i aquí
sí que reconec i estic d’acord amb la intervenció de la Sra.
Fernández, quan ha dit que no només és un tema retributiu, i
ara faré esment d’una sèrie de coses que no es milloren en
aquesta línia, o que encara són deficitàries: una plantilla
suficient amb les ràtios que donin resposta a la demanda de la
població i de la pandèmia, amb les seves conseqüències -que ja
hi són, i les que vendran-, amb certa incertesa, per tant; dret al
descans i a la conciliació, a les vacances amb la família, amb la
família, després de l’estrès causat durant la primera ona per
l’esforç que han fet tots els professionals, 15.000 professionals,
del sistema de salut a la nostra comunitat autònoma; no culpar
els nostres sanitaris del mal ús d’EPI o de no entendre els
protocols, com s’ha donat en alguna ocasió; acomplir els
compromisos de retribució ja acordats, que alguns s’han suspès
i això suposa fer retalls en els drets; no establir greuges
comparatius entre titulacions o demanar esforç de feines que no
corresponen a alguns; donar seguretat a la protecció davant els
riscs laborals. I tot això s’ha de fer des de la responsabilitat, la
credibilitat i el consens, i aquí és on apel·lam nosaltres. 

Això és una resposta que s’ha de donar als 15.000
professionals, hi ha 15.000 professionals que han tengut
interlocutors, col·legis professionals d’infermeria, de metges i
de fisioterapeutes, associacions professionals que venen
denunciant aquestes mancances, no només la fidelització
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retributiva -que també ho han fet-, sinó aquestes altres
mancances. I entenem que la contractació de més personal no
només és una evidència, és una urgència.

Per tant, falta molt per assolir aquesta fidelització,
evidentment, li dic, Sra. Marí, que nosaltres donarem suport a
la seva moció perquè entenem que és necessària, i li diré..., no
sé vostè què farà de les esmenes presentades, però crec que
distorsionen prou el que vostè ha recollit en aquesta moció, jo
el que sí esperava dels partits que formen part del Govern és
que no duguin aquí punts de moció on es faci retroalimentació
a reconèixer el que fa el Govern. Jo crec que aquest punt és del
tot, del tot, diguéssim, eludible, que no s’hauria d’haver
presentat, la resta entenc que vostès estiguin en aquesta línia
però com a mínim no diguin que es constata el reconeixement
del que fa el Govern amb un tema de fidelització en
retribucions, perquè no s’està fent.

Aquí, en aquest plenari, el nostre partit va dur -i es va
aprovar- una resolució de la proposició no de llei on a tots els
funcionaris de l’Estat se’ls demanava aquest reconeixement de
fidelització en el desenvolupament de les seves funcions, i la va
aprovar aquesta cambra, la va aprovar el febrer d’enguany.
Nosaltres entenem que demanar-ho per al personal sanitari
públic és una necessitat, és una urgència i és de justícia.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Gómez, pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula la Sra. Ribas. 

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, presidente. Una de las premisas para que las
políticas públicas sean eficientes y útiles a la sociedad es
reconocer la realidad y analizarla de forma realista. Digo esto
porque si cualquiera repasa el debate de la interpelación, del
que deriva esta moción, resulta que la consejera de Salud del
Gobierno de Baleares insiste en compararse de forma
recurrente con la situación vivida durante la crisis del 2008. El
problema es que los recursos públicos de hace dos legislaturas,
cuando la izquierda estaba en la oposición, no eran los mismos
que los que tuvo el actual gobierno de izquierdas durante la
anterior legislatura y durante el inicio de ésta, que suponen
4.000 millones de euros más. 

Hemos vivido en años de crecimiento económico y el
gobierno de la izquierda los ha desperdiciado despilfarrando en
gasto ideológico, en clientelismo político, en subvencionar a
sus amiguetes, en derrochar en gasto improductivo, cargos
públicos, asesores, sueldos innecesarios que crean estómagos
agradecidos para fidelizar a su red clientelar y asegurarse los
votos necesarios para perpertuarse en el poder. Y ahora se ha
acabado la fiesta, y la factura la pagamos todos muy cara. Una
de las consecuencias de la gestión irresponsable es no haber
reconocido la falta de personal sanitario y médico durante estos
años y analizar las causas de este problema.

La causa principal nos la dicen a diario los propios
profesionales: el coste de la vida es muy superior en las islas

que en otros destinos. Esto provoca que Baleares no sea un
destino atractivo para los profesionales sanitarios. Y la solución
es muy simple, además de justa, y es establecer un
complemento de insularidad adecuado para suplir esta
diferencia de poder adquisitivo.

La consejera de Salud ya nos puede contar que ha aplicado
las medidas que quiera, que se cubren más o menos bajas, que
se organizan las jornadas de una u otra forma, pero al final la
realidad es la que es y es la que debemos analizar, y lo cierto es
que el servicio de Salud de Baleares presenta una alta rotación
de personal y eso hace que el servicio sea menos eficiente por
el coste que ello supone en la adaptación al puesto de trabajo,
en la formación de los profesionales que se integran o en
procesos de selección de personal, que, además de consumir
recursos, evidencian las dificultades para cubrir plazas que
quedan vacantes ante la falta de profesionales dispuestos a
venir a las Islas a trabajar. 

¿Cómo es posible que una región como Baleares no haya
adoptado aún una medida contundente para acabar con este
problema crónico del Servicio de Salud público?

En esta misma tribuna ya me he referido anteriormente a
este problema y a la necesidad de equiparar a nuestros médicos
y sanitarios con los de Canarias, en cuanto al complemento de
insularidad. Porque el hecho insular es algo reconocido en la
Constitución, porque llevamos 42 años de vigencia del artículo
138 de la Constitución y aún sigue sin cumplirse, porque los
gobiernos tienen que velar porque exista equilibrio económico
atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular,
porque es un mandato constitucional. Y atender a las
circunstancias del hecho insular va más allá de subvencionar un
porcentaje del billete de avión a los residentes, el hecho insular
tiene muchas más implicaciones y la falta de profesionales
sanitarios es una de ellas. 

Pero el gobierno de izquierdas, lejos de aplicar medidas
efectivas para luchar contra el hecho insular que nos hace
deficitarios en personal médico y sanitario, lejos de hacer que
las Islas sean un destino laboral atractivo, lo que hace es poner
aun más pegas imponiendo requisitos lingüísticos innecesarios
que limitan la selección de personal, dado que sólo hablan
catalán las personas que proceden de Cataluña o de las propias
Baleares y ni siquiera todas ellas lo hablan, ni disponen del
título que acredita el nivel B2, que ustedes exigen para trabajar
en la sanidad pública de Baleares. 

(Remor de veus)

Lo que consiguen, en lugar de atraer a los profesionales, es
que los médicos y sanitarios elijan cualquier otro destino antes
que las Islas o bien que huyan de aquí en cuanto tienen
oportunidad. Y para acabar de arreglarlo, en medio de esta
pandemia, en lugar de adoptar medidas para compensar a los
profesionales de la salud el esfuerzo titánico que han realizado,
lo que hacen es pisotear aún más sus condiciones laborales:
pisotean sus derechos adquiridos, que deberían ser objeto de
negociación colectiva, lo hacen a golpe de decreto ley
estableciendo una movilidad temporal forzosa y unos turnos de
trabajo impuestos desde el Consejo de Gobierno, en el Decreto
8/2020, les congelan el salario. Pero su ceguera es tal, su
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negación de la realidad llega a tales extremos que siguen
negando la evidencia, y los partidos de izquierdas, en vez de
apoyar esta moción que pretende equiparar a los profesionales
de la salud con Canarias y eliminar el catalán como requisito,
se dedican a presentar enmiendas para declarar que el Gobierno
balear lo hace maravillosamente, que el personal médico y
sanitario está fidelizadísimo y que están encantados de tener
que examinarse del nivel B2 de catalán para poder trabajar.

Les animo a que abran los ojos, a que sean realistas y
actúen para garantizar un servicio de salud público decente, que
no condene a la población a una espera de meses para ser
atendidos por un médico, porque su idealismo y su empeño en
negar la realidad es especialmente peligroso cuando la salud de
la gente está en juego y es imperdonable su irresponsabilidad
negando la evidencia y evadiendo adoptar las medidas
adecuadas para garantizar el derecho a la salud de los
habitantes de estas islas. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, primer,
evidentment, em sum a les paraules d’agraïment als
professionals sanitaris.

Vostè sap, Sra. Marí, que normalment a les iniciatives
sempre m’agrada centrar-me en la qüestió, i en aquest cas -ja
ho vaig dir en una ocasió- fidelització i insularitat són paraules
que moltes vegades no lliguen molt bé. S’ha fet molta feina en
el tema de fidelització, i això ho he de reconèixer, durant
aquests darrers anys. S’han convocat oposicions, unes 5.000
places; es va recuperar el plus de fidelització de Menorca,
Eivissa i Formentera, que hem de recordar que el 2014 s’havia
llevat; s’ha pagat la carrera professional; s’ha fet la Facultat de
Medicina, que és un factor que també ajudaria en la
fidelització, i ajudarà; l’Institut de Recerca atreu els
investigadors; s’ha fet formació; i també es varen contractar
molts..., o s’han contractat professionals, i ara amb la COVID,
que jo crec que sí que és una manera de poder-ne parlar i que
no ha passat en aquesta moció, s’han incrementat aquests
professionals.

Però sincerament, i és cert, pensam que no basta, i sobretot
ara que hem vist que la pandèmia necessita especialistes,
perquè els que tenim no ens basten i falta molt per fer, i pensam
que amb aquesta moció el que feim és donar una passa, i com
vostè ha dit és una passa en positiu, perquè vostè ni posa
quantitats ni posa terminis, el que demana es que es vagi
incrementant aquesta indemnització, i per tant nosaltres veim
que és necessari. És necessari perquè també tenim constància
que molts d’especialistes surten a l’estranger, i això és per
qualque cosa. Tenim constància, i des de fa estona, que hi ha
una manca d’especialistes en medicina familiar, en pediatria,
anestesistes, radiologia, i així un grapat d’especialistes i
professionals. Per tant és molt important aquesta fidelització.

Si tenim en compte els incentius que es donen a Canàries
respecte dels de Balears, i vostè ja ha posat un parell
d’exemples, hi ha diferències de més de 400 euros, i això dins
el mateix estat, essent illes les dues comunitats, no hauria de ser
tan gros, i d’aquí reafirmam el suport al punt 3 perquè es faci
feina perquè la indemnització de residència en el règim especial
de les Illes Balears se sol·liciti de manera fefaent i que també
la insularitat, en el proper sistema de finançament autonòmic,
també es tengui en compte.

Però també és cert que no només als sanitaris, sinó també
als professionals de l’educació i a altres que hem debatut en
aquest parlament durant els darrers anys i que desgraciadament
sempre hi ha aquesta mancança.

Des d’El Pi podem i volem donar suport al personal
sanitari, i nosaltres, com dic, donarem suport als tres punts
primers d’aquesta moció. Però no ho volem fer en detriment de
la nostra llengua, d’una de les nostres senyes d’identitat, i hem
de ser sincers: per la llengua no han quedat places buides, es
donen facilitats i demanam que se segueixi fent així. De fet,
amb les esmenes que han presentat els grups que donen suport
al Govern, nosaltres a la 4 bis evidentment li donam suport. 

Per tant, com dic, donarem suport als primers punts de la
iniciativa però no al quart, tot i que estic segura que és un
moment difícil, i sobretot pel tema d’apujar sous, i com he dit
abans crec que seria una acció per demostrar la bona voluntat
del Govern donar suport a aquesta iniciativa, perquè ni
quantifica ni posa terminis.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. Aquesta moció
es pot respondre amb una sola frase ben senzilla: la fidelització
del personal sanitari està creient de ver en el sistema de salut,
en el sistema públic de salut. Creure en allò públic requereix
constància, temps, inversió; creure en allò públic significa no
retallar, no introduir allò privat, invertir per enfortir el sistema
públic de benestar, prioritzar les inversions que tenguin clares
el bé comú.

Semblava que la crisi de la COVID havia ajudat a repensar-
nos, a adonar-nos que allò fonamental és la vida, i que la vida
es manté i es cuida, entre altres coses, donant la importància
que té al sistema de benestar. Però han passat els mesos i
aquesta idea s’ha anat allunyant; és evident -i ningú en aquesta
cambra no ho podrà negar- que les diferències salarials dels
complements que es paguen a les Illes Canàries, Ceuta, Melilla
i les Illes Balears són sagnants, per açò votarem a favor del
punt 3. 

Em deman, però, si aquesta moció registrada el dia 13 de
març, l’haurien feta en els mateixos termes si l’haguessin
registrada després de l’esclat de la crisi sanitària de la COVID,
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i els ho deman perquè aquesta proposta va caducar l’endemà de
presentar-la, perquè just vam començar amb el confinament, va
ser l’inici de tot el que estam vivint. A més, sabem com ens en
sortirem d’aquesta crisi, d’aquesta pandèmia?, cap on
s’adreçarà la sanitat pública un cop haguem superat la COVID?
Pot resultar sorprenent aquesta preocupació pel plus de
residència i que, alhora, no els preocupi tant la inversió en
sanitat pública, i més en aquest moment en concret, quan ens
enfrontam a grandíssims reptes. 

El que sí és una evidència és que el problema de l’habitatge
a les nostres illes no se circumscriu exclusivament al personal
sanitari, afecta tothom. És innegable que viure a les nostres illes
és molt més car que a altres territoris, i per açò és important
aquest complement. Però la fidelització també s’aconsegueix
amb altres mesures, com és la capacitat de poder fer recerca, la
consolidació de les places fent oposicions, millorant la
connectivitat aèria. 

En aquests moments, on ja hem viscut la segona onada de
contagis, el que ens ha de preocupar és com estan aquests
professionals sanitaris després dels mesos durs que han viscut
durant la primera onada. Tenim uns professionals esgotats,
saturats i tocats per tot el que van viure i, el pitjor, el que
encara els queda per viure. Aquesta pandèmia ha posat de
manifest les moltes febleses d’un sistema econòmic que fa
aigües, i ens hauria d’obligar a repensar-nos. Vam començar
parlant de l’excepcionalitat del moment, però passen els mesos
i l’excepcionalitat s’ha convertir en la nova normalitat. El que
necessiten els nostres professionals és la garantia de poder
treballar en les condicions adequades per donar la resposta
necessària a les actuals circumstàncies.

Des del nostre grup seguim reivindicant la necessitat
d’enfortir l’Atenció Primària, pilar bàsic del nostre sistema de
salut. Esperam també que s’hagin fet els aprenentatges
necessaris de tot allò viscut durant els mesos de confinament,
perquè el personal sanitari no viu d’aplaudiments de la gent; els
agraeixen, però no milloren les seves condicions laborals.
D’aquesta crisi hem tret o hauríem de treure algunes lliçons
fonamentals; la primera, la vida al centre de tot; la segona, la
necessitat de defensar amb ungles i dents el sistema pública de
salut, i en aquest sentit volem agrair, expressar el nostre
agraïment infinit al personal sanitari per la seva entrega i la
seva capacitat per reorganitzar-se en aquest moment convuls i
difícil. 

El nostre sentit de vot en aquesta moció serà abstenció al
primer punt; és una evidència que el preu de la vida a les
nostres illes és un llast, però no l’únic, i no específicament per
als metges. Els punts 2 i 4 els votarem en contra, i és que,
sincerament, cansen, cansen amb la seva manca de respecte cap
a la nostra llengua, i al dret de la nostra ciutadania a ser atesa
en la seva pròpia llengua. Sí que votarem a favor del punt 3,
com ja els he dit al començament. I pel que fa a les esmenes
presentades, que m’imagín que no acceptaran de cap manera,
també les podríem votar a favor.

Acabaré la meva intervenció tal i com l’he començada. La
fidelització del personal sanitari es fa creient de ver en la
sanitat pública. Hi creuen?

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Ara torna a ser el torn del grup
proposant, té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades progressistes,
vostès que treuen pit contínuament de la seva gestió sanitària,
que no perden oportunitat per parlar de legislatures passades,
que tampoc no perden oportunitat de retreure la paraula
“retallada”, recordin que al passat també hi eren vostès i
malauradament també hi són al present i al futur. A dia d’avui
la realitat sanitària a les Illes Balears és que el Govern de
Francina Armengol és l’únic govern autonòmic que ha retallat
el 2% del salari de professionals sanitaris durant aquest 2020. 

A dia d’avui la realitat és que el Partit Socialista, Podemos
i MÉS per Mallorca han donat l’esquena a la sanitat pública de
les Illes Balears quan més suport necessita. 

Tenim els metges, infermers, tècnics i auxiliars saturats.
Aquest govern d’esquerres té el personal sanitari desbordat, i
no només és conseqüència d’una pandèmia mundial sinó que
abans de l’arribada del coronavirus ja es parlava de la síndrome
del médico quemado.

No s’excusin amb la pandèmia, el caos no va arribar el
març, fa temps que sindicats, usuaris i el Partit Popular
denunciam les mancances del sistema sanitari de Balears.

Sra. Fernández, no hi ha cap tema més d’actualitat que
indemnitzar els sanitaris per la seva extraordinària labor durant
la pandèmia. És evident que els diputats socialistes viuen
allunyats de la realitat sanitària d’aquestes illes. Sra. Fernández,
aquesta proposta és per reconèixer l’esforç dels sanitaris i
atreure’ls, no per reconèixer l’esforç fictici del Govern balear,
com demana a les seves esmenes.

Sra. Martín, ara entenc perquè estam en aquesta situació, els
diputats autonòmics d’aquestes illes i els partits que governen
estan més pendents d’analitzar dades d’altres comunitats
autònomes que de centrar-se a millorar la sanitat pública de
Balears, vostès governen i fan oposició de l’oposició.

Sra. Campomar, si li preocupen les privatitzacions
sanitàries del Partit Popular li demani a la consellera socialista
quants milions d’euros ha destinat del pla de reactivació a la
sanitat privada, demani-li com pensa reduir les llistes d’espera,
igual no li agradarà la resposta.

Sra. Sureda i Sra. Font, tots estimam la nostra llengua,
vostès saben que el suport del Govern no és real i les facilitats
tampoc perquè des de l’abril no estan fent cap tipus d’examen
de nivell de català. La pròxima convocatòria s’espera pel gener. 

Des de fa anys reclamam un pla per afrontar la manca de
personal sanitari, sobretot de metges d’atenció primària i
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especialistes, quatre anys després no hi ha pla, no hi ha
planificació ni organització i tampoc projecte.

Els grups que donen suport al Govern han presentat una
sèrie d’esmenes que desvirtuen la proposta concreta que fa avui
el Grup Popular, per això no les acceptarem. Entenem que
vivim una situació excepcional, però està caient el sistema
sanitari. Hem passat d’obrir centres de salut també a les tardes
a atendre els pacients únicament per telèfon, de la sanitat
pública i universal a la restricció sanitària, del retorn de drets
a les imposicions de torns de feina i retalls salarials, de
l’ampliació de serveis a la demolició del sistema. Hem passat
del todo a la nada, mentre la consellera de Salut està
desorientada. 

La consellera Gómez, que avui reclamava propostes del
Partit Popular, esper que animi els seus companys del Grup
Parlamentari Socialista a votar a favor d’aquesta iniciativa, així
com ho feren amb la iniciativa dels cossos i forces de seguretat.
Ara més que mai, per aquesta situació excepcional, necessitam
polítiques excepcionals, i aquest govern està demostrant no
estar a l’alçada.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Ara passam a la votació, no s’accepta cap esmena, per tant,
és suficient fer una única votació dels quatre punts. 

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sr. President, el Grup El Pi Proposta per les Illes i MÉS per
Menorca volen votació separada.

EL SR. PRESIDENT:

El que interessa és saber si vostè accepta votació separada.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sí, president, acceptam votació separada.

EL SR. PRESIDENT:

Val, molt bé, doncs farem votació..., han dit, perdoni, que
volien votar separat... el quatre? Només votació separada del
quatre?

(Remor de veus)

Digui, Sra. Font. 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

(...) separat, si us plau. 

EL SR. PRESIDENT:

Vostè demana votació separada de tot. Està d’acord, Sra.
Marí? D’acord. 

Com vàrem quedar d’acord per disposició reglamentària la
setmana passada, primer passarem a la votació dels diputats i
diputades que hi són a nivell presencial i després seran
anomenats els vuit diputats que hi són per videoconferència
punt per punt. Per tant, prec a les persones que hi són per
videoconferència que quan sentin el seu nom diguin sí, no o
abstenció.

Passam a votar el punt número 1. Votam. 

Sr. Antoni Fuster? Sr. Antoni Fuster?

(Se sent una veu de fons que diu: “el micro”)

Sr. Fuster? Sembla que diu que sí. 

(Rialles i remor de veus)

Sra. García.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp? Sra. Guasp?

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, a favor. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TORRES:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

No.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Pons.
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LA SRA. PONS I SALOM:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

El resultat d’aquesta votació són 26 vots, sí; 29 vots, no; i
2 abstencions.

Passam a votar el segon punt. Passam a votar. Votam.

Sr. Fuster...

(Algunes rialles)

Sr. Fuster...

Perdonin, senyors diputats, però el president ha de
visualitzar o escoltar el sentit del vot. Si jo en el meu ordinador
portàtil no el puc veure..., la pantalla jo no la veig, o sigui que
un poc de comprensió a tots. 

El Sr. Fuster ha dit que sí.

Sra. García.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp? Sra. Guasp?

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TORRES:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

No.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

El resultat d’aquesta votació són 25 vots a favor; 31 en
contra; i cap abstenció.

Passam a votar el punt número 3. Passam a votar. Votam.

Sr. Fuster? Qualcú el veu?

(Remor de veus)

Sra. García? Sra. García?

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TORRES:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Mas.
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EL SR. MAS I TUGORES:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí. 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Resultat d’aquesta votació: són 57 vots afirmatius; cap en
contra; i cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 4. Passam a votar.
Votam. 

Sr. Fuster?

Sra. García?

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp? Sra. Guasp?

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TORRES:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

No.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

No. 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PRESIDENT:

El resultat d’aquesta votació són 23 vots afirmatius; 34 no;
i cap abstenció.

IV.2) Moció RGE núm. 10401/20, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ràtios escolars als centres
educatius de les Illes Balears, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 10412/19.

Passam al debat i votació de la moció RGE núm. 10401/20,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a ràtios escolars als
centres educatius de les Illes Balears, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 10412/19.

Començam amb la intervenció del Grup Parlamentari
Popular, intervé la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Puc començar?

EL SR. PRESIDENT:

Pot començar en voler.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, hi ha una qüestió
important, a principi de curs (...)

(Mal funcionament del so)

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202010401
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910412
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... ràtios, que és el nombre d’alumnes per aula, i enguany
encara és més important, ja no per raons únicament
pedagògiques sinó també sanitàries. El Col·legi de Metges, els
sindicats sanitaris, els mateixos equips directius, (...)

(Mal funcionament del so)

... clarament que si no es redueix la ràtio (...)

(Mal funcionament del so)

... complicat o impossible garantir la protecció sanitària.

(...)

(Mal funcionament del so)

... saben vostès que va situar com a principal objectiu que s’ha
de fer urgentment definir a principis de cada curs, fins i tot ja
a finals ja del curs passat, i nosaltres des del Grup Parlamentari
Popular vàrem interpel·lar el conseller March el mes de juliol,
i va quedar palès que no tenia idea de quina ràtio havia
d’aplicar a les aules i que tampoc estava en condicions...

(S’intercala una veu de fons que diu: “Lo voy a intentar.
Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes a todos. ¿Qué
tal?”)

... d’adquirir un compromís concret...

(S’intercala de fons una veu que diu: “¿Qué problema
tenemos Chema?)

... que totes les aules tenguin uns límits equitatius, segurs, i que
donin igualtat d’oportunitats a tots (...).

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Riera, aturi’s un moment, per favor, que tenim
interferències.

(S’intercala de fons una conversa: “... para que pueda
presentar (...) únicamente pueden hacerlo los moderadores y
los presentadores, tiene que haber cómo mínimo permiso del
presentador para que puedan (...). Continua la conversa amb
una altra veu que diu: “Pero es que en mi sistema yo veo que
tanto tú, José María, como Chema, estáis como
presentadores”)

(Se sent la veu electrònica del sistema de videoconferència)

Em comenten que els senyors diputats i diputades que
estiguin per videoconferència silenciïn el seu altaveu, excepte
la Sra. Riera que ha de parlar.

(Remor de veus i algunes rialles)

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Puc continuar?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Riera, disculpi. Pot continuar en voler.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Comentava que en el mes de juliol
vàrem fer una compareixença del Sr. March i no sabia quines
ràtios concretes havia d’aplicar a les aules i a més va reconèixer
que el curs havia estat -segons les seves paraules-, lamentable. 

Nosaltres pensam, i evidentment és així, que és
conseqüència que durant cinc anys, amb un govern que
disposava de 4.500 milions d’euros més per fer polítiques
socials i educatives, no es va fer la feina en aquest sentit, no es
varen reduir ràtios, no es varen construir espais ni centres
educatius, no es varen modernitzar escoles i la conselleria va
perdre l’oportunitat de millorar la qualitat del sistema educatiu. 

En canvi, la Sra. Armengol havia fet promeses a tota la
comunitat educativa signant un pacte educatiu a l’any 2016 de
reduir ràtios a tot l’ensenyament obligatori. Clarament va
enganyar, per tant, la comunitat educativa el 2016, el 2017, el
2018, el 2019 perquè rere les fotos i les signatures no hi va
haver cap gestió per complir-lo. 

Si s’hagués fet la feina, el 2020, amb la crisi sanitària,
haguéssim tengut més espais, més centres educatius i menys
nins per aula per poder aplicar els protocols sanitaris. Hem
arribat ara al mes de setembre i era evident que els nins
necessitaven tornar a escola després de mig any, però la
inactivitat ha donat lloc a improvisació i els equips directius
s’han vist obligats a establir un escenari de semipresencialitat
que ningú no havia previst.

Fins dia 20 d’agost, ho va dir el conseller, no se sabia si
s’haurien de reduir ràtios i fins dia 27 d’agost no es va avisar
els equips directius que assumissin una responsabilitat que no
els pertocava que era dotar de seguretat i reduir les ràtios a les
escoles, que era el que havia de fer la conselleria.

No em diguin, senyors diputats, que totes les escoles són
segures, que tenen unes ràtios màximes de 20 nins per aula
perquè no és cert. El mateix conseller d’Educació, el mateix
director general de Planificació (...)

(Mal funcionament del so)

... i això què significa?, que unes seran de 20, unes altres seran
de 15, unes altres duen ser de 25; és a dir, que les ràtios de cada
aula no vénen determinades per criteris sanitaris, perquè serien
totes iguals, sinó per les disponibilitats de cada centre i pels
recursos que els hagi volgut donar la conselleria a cada cas.

Què suposa això, senyors diputats? Inequitat, desigualtat,
nins que s’asseuran amb distàncies i nins que no, nins de
secundària que cada dia podran anar a escola i nins de segon
d’ESO que tal vegada hauran de quedar a ca seva la meitat dels
dies i fer la meitat del currículum perquè quan quedin a casa
seva no faran feina on line sinó que fan deures. 
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Nosaltres per això pensam que més que mai avui té sentit
aquesta iniciativa, aquesta moció feta des de la crítica
constructiva, però també des del respecte que mereix la
comunitat educativa, els alumnes i els docents. I demanam al
Parlament que constati aquest incompliment del compromís de
ràtios educatives d’un màxim de 20 nins que va signar la Sra.
Armengol el dia 7 de març de 2016, que el conseller March va
prometre en el seu acord marc de 30 de setembre de 2015 i que
formava part dels acords de governabilitat de la legislatura
passada. Per tant, es va enganyar la ciutadania. 

Que es reprovi aquesta gestió del conseller March, perquè
disposant d’aquest pressupost de 1.000 milions d’euros per a
polítiques educatives no ha revertit la situació massificada, per
la qual cosa el curs...

(Mal funcionament del so)

... que el Govern doni compliment al compromís de reducció de
ràtios i reclami també de forma urgent al Govern d’Espanya
una partida COVID (...) milions d’euros promesos, però de
forma suficient, proporcional amb les necessitats que tenen les
nostres illes.

També, per altra banda, volem que es doni compliment al
mandat parlamentari que s’ha aprovat segons la proposta del
nostre grup Popular, com és, per exemple, l’actualització dels
mòduls de funcionament de l’escola concertada i que
s’incrementi el personal docent i no docent, la qual cosa
permetrà d’aquesta manera amb una major contractació unes
aules més segures amb unes ràtios més reduïdes.

Acab, senyors diputats. Pensam que són reclamacions
lògiques i coherents amb el que tenim a les Balears en els
centres educatius i pensam que la comunitat educativa i la
ciutadania agrairan el seu suport molt més que les cartes i les
cridades a la responsabilitat del Sr. March i la Sra. Armengol.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Començam el torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula
la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Bueno, he de reconocer que el papel que le ha tocado a la
Sra. Núria Riera de defender la educación pública no le tiene
que ser nada fácil cuando habla sobre todo en nombre de un
partido que hasta ahora solo ha priorizado en el sector privado.
Es igual de raro que si a mí me toca defender a las grandes
empresas o si me toca defender a las empresas que desvían
dinero a paraísos fiscales, no se lo creería nadie, ¿verdad?, pues
no, lo mismo ocurre con la Sra. Riera, que no se lo cree nadie.

Nosotras también estamos al tanto de las reivindicaciones
de la comunidad educativa, igual que ustedes los del Partido
Popular.

La cosa no es difícil porque se repite año tras año, pero sin
duda cuando mejor han estado organizadas esas
reivindicaciones y cuando más alto se han escuchado esas
reivindicaciones precisamente ha sido cuando ha gobernado su
partido, usted concretamente, Sra. Riera, y aún así siguió
atacando la educación en Baleares. En esos momentos de la
marea verde no había pandemia, no..., había una crisis y
ustedes priorizaron en nuestra contra. El mayor logro de su
gobierno fue poner en pie a toda la comunidad educativa, a
toda. 

Pero hablando claro, la contratación de profesorado no ha
sido suficiente, estamos de acuerdo, hacen falta, según la
comunidad educativa, 18.000 profesores más. En Baleares
3.400. En Baleares, además, el profesorado no tiene donde
vivir, ni el profesorado ni nadie, pero el profesorado en
concreto en el tema que nos atañe no tiene donde vivir porque
los precios del alquiler vulneran sistemáticamente el derecho
constitucional a una vivienda digna. Lo sabemos, lo pedimos en
cada intervención y trabajamos desde el Govern para que la
tendencia sea en esa dirección.

Lamentablemente el Gobierno de la Gürtel y de la Kitchen
recortó 10.000 millones de euros en educación, y en Baleares
se fueron a la calle 10.000 profesores. Desde que salieron del
Govern se han incorporado 2.071 docentes.

Hablemos de las ratios. ¿De cuánto es la actual ratios de
alumnos en Baleares? Según la conselleria, 20 alumnos de
media por clase. ¿Debería haber un sistema educativo con
dinero suficiente para tener 15 alumnos por clase? Deberíamos.
Desde el primer hasta el último día lo seguimos diciendo, lo
seguiremos diciendo y trabajando desde el Govern para que la
tendencia vaya en esa dirección, hacia la escuela pública de
calidad.

Lamentablemente esto es muy difícil con la LOMCE, esa
ley que aprobaron ustedes, el Partido Popular, con el voto en
contra de toda la comunidad educativa y que permite un sobre
ratio de un 10% respecto a lo que dice la Organización Mundial
de la Salud y la Asociación Española de Pediatría. 

Ustedes dejaron este país en unas condiciones lamentables,
10.000 millones menos de inversión en educación. No
partíamos de una marca razonable. Cuando los echamos del
Congreso fue por algo. No promovimos la primera moción de
censura exitosa de la historia de la democracia por nada,
teníamos motivos. Y si la corrupción por sentencia judicial les
parece poco les diré que también fueron los desastres que
ustedes hicieron con la gestión del dinero público de este país,
un poco para los bancos, un poco para ustedes.

¿Saben ustedes cuánto ha costado la corrupción en este
país? 90.000 millones, 90.000 millones nos cuesta al año, unos
1.949 euros por habitante. ¡Que bien nos vendría ese dinero
que es nuestro!, que bien vendría para educación, para ayudas
a la dependencia, para la construcción de nuevos colegios, para
la contratación de nuevos profesores y nuevos sanitarios. 

Pablo Casado parece que se está desvinculando de Rajoy
precisamente por estos temas. Usted, que fue consellera de
Bauzá, Sra. Riera, supongo que hará lo mismo. 
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Respecto a la inversión anual en educación hay unas
comunidades autónomas que siguen teniendo números
bajísimos cercanos a los de la crisis y en Baleares sin embargo
se ha avanzado un 13% más en la inversión en educación del
2008. 

¿Quieren ratios ustedes, quieren ratios bajas?, ¿desde
cuándo las quieren?, ¿desde cuándo? Nosotras desde siempre.
Cuando tuvieron ustedes la oportunidad, la subieron. Quieren
inversión en educación, pero el partido precisamente que más
recortes ha hecho en educación, quiere proteger al profesorado
el partido que sacó a la calle a la Marea Verde y ésta sacó a ese
partido del Gobierno. No cuela, no puede ser -no puede ser-
tanta incongruencia.

Ustedes, ustedes, Sra. Riera, no están de nuestro lado;
ustedes están en su despacho.

Esta moción no contempla los datos reales de las ratios. Es
incongruente con respecto a los hechos que respalda el partido
que la propone.

Tampoco creemos que quepa una reprobación al conseller,
sino la misma advertencia que seguimos repitiendo en cada
intervención: no vayamos a subestimar a la Marea Verde, las
reclamaciones de la comunidad educativa son históricas y de
sentido común. 

Aunque en los últimos años hemos progresado la verdad es
que no es suficiente, hace falta más inversión en
infraestructuras educativas, más colegios públicos, más
inversión en profesorado y personal docente, cuidar y proteger
nuestro sistema educativo porque de momento esa es la única
vacuna que tenemos. 

Sin embargo, esta moción absolutamente y rotundamente...

(Remor de veus)

... no se ajusta con los datos ni con lo que nos quiere plantear
el Partido Popular y después con lo que hace cuando está en el
Gobierno, de manera que es lo que hay.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula la Sra. Guasp. Sra. Guasp.

(Se sent una veu de fons que diu: “¿se me oye?)

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente, tenemos unas interferencias de Toni,
creo. Bueno, voy a empezar.

Gracias. En primer lugar expresar la gratitud de los grupos
parlamentarios, expresar la gratitud de mi grupo parlamentario
Ciudadanos a toda la comunidad educativa, a los docentes y a
las familias de Baleares que están haciendo un sobreesfuerzo y

que con su compromiso pues están haciendo que esta vuelta a
las aulas sea lo más segura posible. 

Denunciar una vez más que han sido..., se han visto, la
comunidad educativa se ha visto, se ha encontrado sola y
desamparada por parte de la Conselleria de Educación y desde
mi grupo parlamentario hoy también lo vamos a manifestar.

Desde nuestro grupo no hemos cesado en pedir al conseller
de Educación protocolos claros, ampliar la plantilla de docentes
y reforzar la plantilla no docente. Hemos denunciado que es un
error que no se estén haciendo PCR masivas en los centros
educativos como sí se hacen en otras comunidades autónomas
y es un error también no haber buscado soluciones para
implementar la figura del enfermero escolar, como hemos
propuesto desde Ciudadanos, pero sobre todo, no porque lo
hayamos propuesto nosotros, sino porque está dando la espalda
a sindicatos educativos como ANPE que se lo han reclamado,
también a sindicatos de profesionales sanitarios como SATSE
y SIMEBAL.

El Govern, como digo, pues ha dado la espalda a estas
peticiones que le ha hecho la comunidad educativa, los
profesionales sanitarios o las que le hemos hecho desde el
Grupo Parlamentario Ciudadanos.

También es necesario aumentar la dotación de recursos por
parte de la conselleria y tener un plan de digitalización para
evitar esta brecha digital.

Hemos mostrado también nuestra preocupación por los
profesores de apoyo, los ATE para los niños con necesidades
especiales que ahora mismo pues se van a dedicar a ser tutores
de las aulas para poder hacer desdoblamientos en el último
momento. Por tanto, hemos preguntado mediante preguntas
escritas al conseller sobre este aspecto.

Vayamos a la PNL que nos ocupa hoy, que ha propuesto el
Grupo Popular. En el punto 1, sobre las ratios, decir que la
Conselleria de Educación arrastra ya desde la anterior
legislatura nos sumamos a esta constatación de que se está
incumpliendo totalmente con el compromiso y el acuerdo de las
ratios. Todavía hay clases de infantil que hay 27 y 28 alumnos,
hasta ahora me refiero, y esa es la realidad.

Desde Ciudadanos abogamos por una necesaria reducción
de ratios por aula para cumplir con el objetivo de una
educación y personalizar la educación para más aprendizaje.

 No se han buscado soluciones, no hay espacios ni
infraestructuras suficientes, se rebajó la partida de
infraestructuras educativas y desde... en los presupuestos de la
CAIB y nosotros en el debate de presupuestos pusimos
enmiendas en este sentido y todas fueron rechazadas.

No hay escuelas, todas las que se han prometido... está
yendo muy lento, los barracones siguen ahí en los centros
educativos de Baleares. En Marratxí, por poner un ejemplo,
llevan esperando años la construcción de una nueva escuela de
(...) y ésta es la realidad.
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Es evidente que llevamos años arrastrando el problema de
las ratios, y ha habido una clamorosa incapacidad por parte de
la Conselleria de Educación. El tema de garantizar un número
menor de alumnos por aula era ya una urgencia antes de la
COVID. Los alumnos requieren cada vez más apoyo, más niños
con necesidades especiales y una constatación que tenemos
ante nosotros es que la Conselleria de Educación de este
govern... ni este govern han sido capaces de cumplir con su
compromiso desde el año 2006 porque es verdad que se pueden
relajar por una normativa estatal necesidades de escolarización,
pero yo preguntaría al conseller de Educación Martí March:
¿desde el 2016 de verdad que no han podido cumplir con el
compromiso, no han buscado soluciones a las necesidades de
escolarización?

Y respecto al punto 2, es cierto que hemos denunciado y
denunciamos esta incapacidad en la gestión, su falta de
compromiso para cumplir con lo acordado con la comunidad
educativa y ahora arrastramos su dejadez y su falta de
compromiso. Ha habido incluso falta de voluntad para llegar a
acuerdos y nos preocupa la falta de planificación... que esta
falta de planificación de la Conselleria de Educación deje
tocada la escuela pública y también la concertada.

Ya advertimos que el conseller estaba llegando tarde, sin
embargo nos vamos a abstener en el punto 2. Creemos que
reprobar la gestión del conseller a unos días de comenzar el
inicio del curso caeríamos en un oportunismo, no es que yo esté
diciendo que sea oportunista ni mucho menos (...), pero ahora
mismo en el momento en que se está debatiendo creemos que
sí que lo sería.

Seguiremos siendo firmes, seguiremos siendo contundentes,
(...) y sobre todo propositivos mi grupo parlamentario. Y desde
Ciudadanos queremos que este inicio de curso sea lo más
seguro posible, es nuestro objetivo, que sea lo más seguro
posible y de ahí nuestras propuestas.

Por eso queremos que se desarrolle esta semana y les
garantizo que Ciudadanos será el grupo parlamentario que
proponga reprobación llegado el momento si así sucede al
conseller de Educación.

En cuanto al punto 4 ya pregunté en la comparecencia del
pasado 1 de septiembre al conseller de Educación y le mostré
nuestra preocupación en cuanto al reparto del fondo estatal de
COVID para educación. No sabíamos la cantidad, ahora ya
sabemos que serán 50 millones, parece claramente insuficiente.
Y hoy el conseller ha contestado esta pregunta al Sra. Castells
y ha explicado cómo iban a distribuir 37 millones de estos 50. 

Esperamos y apelamos al conseller de Educación para que
destine gran parte de esta partida a bajar las ratios, como es el
objetivo de esta proposición no de ley, y ampliar sobre todo,
para poder llevarlo a cabo, la plantilla de docentes, también la
plantilla de personal no decente y sobre todo la plantilla de
personal ATE, (...)...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp, hauria d’acabar.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... reubicado.

El punto 5 en relación con la concertada, es evidente que
estamos de acuerdo...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp...

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... el compromiso de 2016 (...), sí...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp, ha d’acabar.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... todo nuestro apoyo y para la escuela concertada y que por fin
se cumpla... este govern cumpla con la obligación establecida
en el 117.4 de la LOE.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Perdonau, no havia encès el micro. Des del confinament
saludar diputades i diputats, tant els que estan o estau confinats
com els que heu pogut gaudir d’aquesta sessió de matí i
horabaixa al Parlament.

Bé, abans de res, vull donar les gràcies i enviar tota la força
del món a la comunitat educativa, docents i famílies, comença
el que segurament serà el curs més difícil de la història. (...)

(Mal funcionament del so)

... d’aquest curs tots hi hem fet tot quant hem pogut i la feina de
tota la comunitat educativa s’ha de posar en valor, molt
important als centres ha...

(Pèrdua de so)

... per part dels equips directius i també el suport dels
inspectors i inspectores, sobretot és gràcies a ells que els
centres educatius s’han posat en marxa.

Passam a la moció, però. Primer de tot, Sra. Riera, li vull
demanar poder fer votació separada; que quedi clar, però, que
a nosaltres ens basta la votació separada del punt 4.

Bé, ens presenten una moció per parlar de ràtios, i a la
majoria de punts es parla poc de ràtios, es parla dels diferents
problemes que hi ha hagut en aquest inici de curs, que, val a
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dir, és cert, segurament dels més difícils de la història. Però
parlem de ràtios, o millor parlem de qualitat educativa. Les
ràtios és un dels paràmetres importants a l’hora de mesurar la
qualitat, però no és l’únic, i a més les ràtios es poden mesurar
tant per grup com per docent, i els dos paràmetres els darrers
cinc anys s’han millorat i molt. De fet el que provoca aquesta
millora és la inversió per alumne, que a dia d’avui a les Illes
Balears està molt per damunt la mitjana espanyola. Altra cosa
és que ens agradaria (...), però al cap i a la fi venim d’on venim
i amb les herències que rebem fem el que podem. Des de 2015
s’han incorporat més de 2.000 docents, i som la comunitat que
més ha crescut en inversió educativa, poc més d’un 5% des de
2009. No és motiu d’orgull, ja que venim de molt enrere i
encara tenim molt de camí per córrer, però cal reconèixer que
els darrers anys s’ha posat fil a l’agulla i sobretot hi ha
objectius clars.

Quant al segon punt, pretenen, just a l’inici del curs escolar
més difícil de la història, que reprovem el conseller d’Educació.
És clar, en aquest cas ens tornam trobar davant la (...) el
principal partir de l’oposició no és capaç de posar-se al seu lloc
ni en situació límit (...), 

(Mal funcionament del so)

... parapetats dins la trinxera a veure què poden treure de rèdit
electoral, i això la veritat és que diu poc en bé del principal
partit de l’oposició.

En el tercer punt, la majoria de centres, no tots i no tots els
cursos, i amb la col·laboració de l’ajuntament i l’enginy dels
diferents equips directius i la bona predisposició dels docents,
i els pressuposts de la comunitat autònoma, com se suposa, les
ràtios a infantil, primària i primer d’ESO s’acompleixen amb
més o manco 20 alumnes per aula. Però sobretot l’important és
que es s’acompleixen (...) de seguretat. En el cas de secundària,
a partir de segon d’ESO, aprofitant la semipresencialitat es
desdoblen les classes, mantenim la distància de seguretat dins
l’aula però no es disminueixen les ràtios, tot i que a secundària,
per regla general, les ràtios són acceptables. El que hem de
resoldre és el problema del seguiment dels alumnes els dies que
no aniran a classe, cercant la manera que la càrrega de feina
dels docents no sigui més alta que la que tenim ara. 

Amb el que sí estam d’acord amb vostès és que des del
Govern de l’Estat s’ha d’invertir a les Illes allò que sigui
necessari, no només en educació, en tot el que sigui necessari
per al país. Ho hem dit i ho tornam dir, hagi governat qui hagi
governat a dia d’avui l’Estat només ha estat bo per posar la mà
dins les butxaques dels ciutadans. La nostra, i ho tornam dir,
serà la regió d’Europa que més patirà la crisi, per tant el
Govern de l’Estat ha de fer el que li toca, ni més ni pus. (...)
avui matí el portaveu de MÉS (...) rescatar les persones.

Quant al mòdul de l’escola concertada -seré molt ràpid i
vaig acabant, president- al marge que ja s’hagin augmentat a
dia d’avui hi ha acord amb la major part de l’escola concertada,
i estan, com la majoria de societat, començant el curs. Per això
(...) un debat que hem de tenir dins el debat de pressuposts. 

En definitiva i des del pensament crític sempre ho podem
fer millor, però vist el vist a la resta de l’Estat podem dir que el

curs ha començat, el curs ha (...) gràcies a la feina, l’esforç i
l’enginy de tota la comunitat educativa; donem-los les gràcies,
posem-nos al seu costat i al costat del Govern. És el moment
d’arrencar el curs i és el moment en què els i les alumnes
gaudeixen d’anar a classe i gaudeixin aprenent, que al cap i a
la fi és l’objectiu.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sra. Santiago, no puedo pasar sin decirle, a raíz de su
intervención, esta que..., como nos acostumbra, vehemente y
con fuerza, sobre el tema de los bancos y... Su jefe de filas
habló una vez que aquí se sociabilizaban las pérdidas y se
privatizaban las ganancias; eso es exactamente lo que va a
hacer con la privatización de Bankia el Gobierno del que su
líder es vicepresidente, privatizar las ganancias y hacer que el
Estado pierda más de 20.000 millones de euros y perder la
participación mayoritaria en el nuevo banco. Lo digo porque
uno a veces tiene que ser coherente con las cosas que dice.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Sr. Conseller, a ver, para este que le habla, para este que le
habla, Sr. Conseller de Educación, creo que es usted, si no el
mejor, tal vez uno de los mejores consellers que tiene el
Gobierno de la Sra. Armengol, que no sé si eso significa que
usted es muy bueno o que sus compañeros son muy malos, pero
en todo caso le reconozco la capacidad de trabajo y el
conocimiento profundo que tiene usted de la materia educativa,
desde criterios absolutamente dispares al menos para este
diputado que le habla no es usted un mal conseller. Pero, claro,
el problema no viene de usted, el problema es que la educación
en este país es un caos, una catástrofe, y no es sólo culpa suya.

Hemos hablado de las ratios. Las ratios son importantes,
pero no son lo único importante en la educación y usted lo
sabe, hay países con ratios muy superiores a las nuestras y con
mejores resultados en los informes PISA, y países con ratios
inferiores a las nuestras y con peores resultados; es decir, no es
lo único importante en la educación. Nos hemos fijado mucho
en este tema precisamente, por desgracia, por el asunto de la
pandemia. 

Pero lo malo es que siendo los datos de España, en lo
referente a ratios, relativamente buenos, los de la comunidad
son muy malos porque están muy por debajo de la media
nacional, y eso nos lleva a lo que nosotros decimos siempre: las
principales actividades públicas, los principales servicios
públicos, los principales derechos públicos, sanidad y
educación, deben ser competencia del Estado. No es admisible
que en algunas comunidades autónomas las ratios sean mucho
mejores y que los alumnos de esas comunidades autónomas en
los informes PISA se puedan comparar, por ejemplo, con
Canadá o Taiwán, y que otros alumnos de otras comunidades
autónomas, siendo también españoles, se tengan que comparar
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con países del tercer mundo. Ese es el grave problema de la
educación en España, no sólo las ratios, siendo como son muy
importantes. Porque es todo, o sea, el gasto medio en educación
por alumno, etc., etc., en España no es malo; nosotros estamos
en la media en algunas cosas, por la media por arriba, sobre
todo si tenemos en cuenta la renta per cápita del país, etc., pero
el problema es de base: no podemos seguir manteniendo 17
sistemas educativos porque privados a los alumnos españoles
de un derecho fundamental, que es que la educación, como la
sanidad, ha de ser igual para todos en todas partes del territorio
nacional.

Con respecto al punto 2 de la moción del Partido Popular,
la reprobación del conseller, nosotros no tanto le vamos a
reprobar por el tema que nos ocupa, que es el de las ratios,
nosotros creo que le debemos reprobar por el inicio caótico del
curso, y porque usted, que, como he dicho, conoce
profundamente la educación, sabe que algunas medidas no han
obedecido a criterios pedagógicos, ni siquiera sanitarios. La
semipresencialidad en algunas etapas obedece a que es más
fácil dejar a niños de 13 ó 14 años en su casa que a niños de 8,
pero no se basa exclusivamente en criterios ni sanitarios ni
pedagógicos, se basa en criterios socioeconómicos, y pensamos
-y lo digo como padre de alumnos en edad escolar- que se
deberían haber hecho los deberes mucho mejor, mucho más
rápidamente, y por eso vamos a respaldar la reprobación de
usted como conseller, ya digo, no tanto por el tema de las ratios
como por el tema de este caótico principio de curso.

Gracias, Sr. Presidente.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Abans de
res, vull donar les gràcies a tota la comunitat educativa per
l’esforç extraordinari que ha fet a l’hora de posar en marxa
aquest curs 2020-2021. Efectivament, no és un curs fàcil,
segurament és el més difícil al que ens enfrontam des dels inicis
de la democràcia i per tant jo crec que es mereixen un
aplaudiment molt sentit per part de tots els diputats que estan
representats en aquesta cambra. També als pares, per la seva
paciència, i als infants sobretot, que s’adapten a qualsevol cosa
i ho han demostrat millor que els adults en moltes ocasions. Per
a tots també demanaria una paciència que s’ha d’allargar durant
el temps, però també, des del Grup Parlamentari El Pi, volem
anunciar que nosaltres estarem sempre amb la mà estesa però
amb els ulls vigilants i sempre pendents de tot allò que tengui
a veure amb la política que es desenvolupa en aquesta
comunitat autònoma.

Dit això, i anant per parts, a mi m’agradaria fer una reflexió
abans de fixar la posició d’aquest grup parlamentari en relació
amb el tema que ens ocupa. Pel que fa a les ràtios, és vera que
hi ha hagut un descens de ràtios, el conseller fins i tot parlava
de l’illa de Menorca, d’uns 17 alumnes en alguns casos, però és

cert també que aquestes ràtios no es respecten en alguns dels
centres educatius d’aquesta comunitat autònoma als que
nosaltres hem pogut consultar. És a dir, ràtios, s’han abaixat,
però no a tots els centres.

Pel que fa als docents, és vera que la conselleria ha fet un
gran esforç per poder incrementar el nombre de docents que hi
haurà en els centres educatius, però també és cert que hi ha a
molts centres que arriben a un docent, un i mig, i n’hi ha que no
n’hi ha arribat cap.

Per tant, i recordant el que ha dit la meva companya la
diputada Maria Antònia Sureda, avui matí a la pregunta que li
ha formulat al conseller, hi ha un tema que ens preocupa i molt
i és la tecnologia. No tant la tecnologia i aquella escletxa
tecnològica que viuen alguns infants per pertànyer a famílies
que no estan adaptades o que no poden accedir a aquests
chromebooks o a aquests mitjans tecnològics necessaris per fer
una educació on line, sinó que ens referim als professors que
són als centres i que ells mateixos -els seus ordinadors que
tenen a la feina- estan absolutament obsolets i no poden
complir la seva tasca que és impartir docència als nins que
estan o puguin estar confinats a ca seva. Pensam que això és
una cosa que s’ha de solucionar immediatament en els centres
educatius de la nostra comunitat.

Pel que fa als alumnes de necessitats especials hem conegut
el cas de Noah, i l’anomèn perquè és un cas mediàtic que
coneix molt bé el conseller d’Educació que ja li ha dit que es
canviï de centre, no sé si s’ha solucionat o no. Hi ha altres
infants, a Banyalbufar també tenim algun cas que ens han
comentat els nostres companys d’El Pi d’infants amb
necessitats especials que els han dit que se’n vagin a altres
centres perquè no podran tenir aquest suport, però els pertoca,
per dret i perquè -en teoria- la cosa ha de ser així. 

Per tant, no tendran suport, cosa que ens sembla que no hem
d’acceptar en aquesta societat nostra, sigui la que sigui la
situació econòmica, sigui quina sigui la dificultat que tenguem
en aquests moments a causa de la pandèmia. No volem
desigualtats i pensam que hem de lluitar amb totes les forces -
des del Govern i des de l’oposició- perquè això no passi, per
tant, torn a repetir que estarem molt vigilants i amb els ulls ben
oberts perquè això se solucioni.

Per altra banda, volem saber què passarà, ens agradaria molt
saber què passarà, amb aquells alumnes que es varen
desconnectar segons va dir el conseller, uns mil alumnes, que
eren majors, que es varen desconnectar del sistema educatiu,
que paradoxalment tenien millor nota que la resta. Ens és
absolutament igual: volem que això no passi en aquest curs
2020-2021 i que aquests infants no desapareguin i no es
desconnectin sigui quin sigui el seu rendiment escolar. 

Per suposat, suport a l’escola pública però també suport a
la concertada. Per què? Perquè és necessària! És necessària
l’escola concertada, tant de bo no ho fos, però ho és a hores
d’ara, i també hem de recordar el col·lectiu que suposen els
infants de 0-3 anys que també aquells professionals que hi són
darrere necessiten tot el suport d’aquesta conselleria, d’aquest
govern, perquè també són necessaris per aquesta comunitat
autònoma per motius obvis que vostès coneixen molt bé.
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Hi ha un debat que està pendent, que nosaltres no en volem
opinar en aquests moments però que pensam que és un debat
que haurem d’obrir que és aquells pares que decideixen no dur
els infants a escola o pensen no dur-los-hi, però que podrien
perdre la plaça. Nosaltres no opinam sobre aquest tema però sí
que pensam que és un debat que haurem de mantenir obert i
que, tal vegada, s’haurà de fer pedagogia o no sé exactament
què és el que haurem d’acabar per fer però aquest problema
existeix també aquí a la nostra comunitat. 

I tornant a la moció, nosaltres, dir que també demanam al
diputat del Partit Popular que acceptin votació separada.
Nosaltres, pel que fa a aquesta moció i si hem de fer una mica
de reflexió concreta sobre aquesta qüestió estam d’acord que
les ràtios s’han de disminuir encara més, a un curs normal s’han
de disminuir, i en situació d’emergència sanitària per la
COVID-19, s’han de disminuir ràtios perquè suposa una
mesura sanitària necessària per a disminuir el risc de contagi,
perquè és un major control de la situació, perquè és més
seguretat per a tota la comunitat educativa. 

Pel que fa als punts 1 i 3 de la moció pensat per un escenari
A de presencialitat, nosaltres hi votarem a favor, igual que
votarem a favor del punt 4, del punt 5 i del punt 6, per
coherència amb votacions anteriors.

Ara bé, pel que fa al punt 2 que és la reprovació del
conseller d’Educació, em sembla que el Partit Popular fa molta
via en reprovar, és a dir, qualsevol de nosaltres ens podríem
posar dins la seva pell en aquests moments i en aquesta
situació. Que és cert que varen fer feina en algun escenari de
presencialitat, en un escenari A, que al final ens ha sobrevingut
un escenari B? És vera, hauríem d’haver estat més previsors en
aquesta situació, però pensam que ara no és moment de fer
reprovacions sinó d’anar units i que -torn a repetir- vigilarem
ben de prop la tasca que faci el conseller d’Educació perquè la
reprovació, si ha d’arribar, arribarà, però pensam que no és el
moment.

Gràcies Sr. President, sort i salut a tots. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Pons, pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
el Sr. Castells. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, aquest és un tema que
realment la Comissió d’Educació crec que hem tocat tota
aquesta qüestió durant tot el mes de juliol i crec que la postura
del meu partit respecte d’aquest tema és ben clara, és a dir,
nosaltres no estem per posar la nostra energia política a
deteriorar i a posar més problemes a la dificultosa càrrega de
treball que en aquests moments té la conselleria d’Educació.

Una cosa és si veiem coses que no funcionen, coses que
podrien funcionar millor, propostes, idò fer-les, però anar a
practicar això que en castellà es diu el acoso y derribo ens
sembla, Sra. Riera, que demostra que vostè no està gens en
sintonia de les preocupacions que tenen en aquests moments els
ciutadans de les Illes Balears, és a dir, en aquests moments

l’últim que ens demanen els ciutadans és que fem aquesta feina
d’oposició absolutament destructiva, per tant, nosaltres votarem
en contra del segon punt, i espero que, Sra. Riera, vostè que sap
que a mi no em cauen els anells precisament quan hi ha coses
que crec que no funcionen, es critiquin, crec que això l’hauria
de fer reflexionar, és a dir, que hi ha uns certs límits que crec
que en la situació en la que estem no és el moment de
traspassar. 

En la mateixa línia, el primer i el tercer punt mereixeran la
nostra abstenció perquè, bé, aquestes constatacions dels
incompliments per part del Govern, doncs vostè els ha constatat
molt ràpid i jo crec que evidentment el Govern i els partits que
estan integrats aquí han de respondre davant dels seus ciutadans
però d’alguna manera aquesta és una qüestió entre aquests
partits i els seus ciutadans i, per tant, nosaltres creiem que la
postura més coherent i honesta en aquest tipus de
reivindicacions és abstenir-se. 

Pel que fa als punts quart, cinquè i sisè, hi donarem suport
perquè evidentment creiem que els acords que ha pres aquest
parlament s’han de..., fins a cert punt serien innecessaris!,
perquè si són acords que ha pres aquest parlament, doncs ja els
ha pres, no cal que tornem a instar el Govern que compleixi el
que ja li vam dir fa uns mesos, però, vaja, en el seu moment
vam votar-hi a favor dels punts 5 i 6, i per tant avui hi tornarem
a votar a favor. I pel que fa al punt quart, ha quedat una mica
desfasat, perquè evidentment ja sabem quins són els doblers
que pertoquen a aquesta comunitat autònoma, i no tenim cap
mena d’inconvenient que el Govern reti compte detallat de les
actuacions durant el primer trimestre del 2020-2021. Per tant,
com li deia, votaríem a favor d’aquest punt.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, Sr. President. Arrancam aquest curs polític amb
una moció sobre l’inici del curs escolar, crec que és un bon
moment, però també hem de reconèixer una sèrie de coses.
Primer hem de reconèixer que, com ja s’ha dit aquí abans,
aquest curs escolar és si no el més difícil un dels més difícils
que hi ha hagut en la història de les Illes Balears i ha estat un
curs molt complicat. 

Per això, nosaltres des del Grup Parlamentari Socialista
volem donar també les gràcies i fer un reconeixement exprés
tant als docents com a equips directius, com a famílies i com a
administracions perquè aquest curs hagi estat possible amb les
millors condicions possibles. Crec que s’ha fet un esforç molt
important per part de tothom, s’ha fet un esforç de feina, s’ha
fet un esforç de cedir, s’ha fet un esforç de consens per part de
molta gent i això s’ha de reconèixer.

Aquí venim a parlar d’educació com a un dels pilars
d’equitat. Hem de reconèixer que al llarg dels anys, malgrat que
no es vulgui veure, s’ha augmentat la inversió en educació en
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aquesta comunitat autònoma, s’hi ha invertit molt i s’ha arribat
a punts d’abans de la crisi, és a dir, s’han superat en certa
manera totes aquelles retallades que el Partit Popular malgrat
no les vulgui veure sí que es varen produir.

Aquestes retallades varen tenir unes repercussions i ara poc
a poc s’han anat recuperat a través de la inversió, a través de
més docents i això... també hem de destacar que s’ha vist
reflectit en els resultats. Tenim uns millors resultats, les
avaluacions externes com l’informe PISA ens diuen que estam
recuperant punts en competència lectora, en competència
matemàtica, en competència científica, i això s’ha de dir. Ara
del que es tracta és de segur endavant i seguir avançant en la
millora del sistema educatiu i enguany, per les circumstàncies,
a més a més, hem de tenir una doble cura perquè aquest curs ha
de ser millor que els anteriors, però també ha de ser molt més
segur i ha de ser el més presencial possible.

Aquesta moció que ens ocupa avui ve derivada d’una
interpel·lació. Jo crec que el rerafons d’aquesta moció i
d’aquella interpel·lació és, era desestabilitzar, intentar falsejar
la realitat i donar la sensació que tot està molt malament, la
màxima de la dreta de cuanto peor, mejor, crec que s’ha seguit
al peu de la lletra i per això en aquesta moció s’ha reflectit.

Hem vist que s’han augmentat..., de cara a aquest curs hem
augmentat docents, hem augmentat la inversió, s’ha fet una
inversió -com s’ha dit aquest matí- molt elevada per augmentar
la seguretat i això s’ha reflectit en tots els aspectes.

Per una banda, tenim un augment de professorat i també
s’ha constatat que enguany l’augment d’alumnat respecte dels
anys anterior no ha estat el mateix perquè a causa de la
pandèmia s’ha reduït. Per tant, hi ha una reducció progressiva
de ràtios des de fa uns anys i enguany ha seguit.

Per tant, consideram que les ràtios que es varen augmentar
a causa de la LOMQE perquè la LOMQE va generar un
augment de ràtios. Les ràtios que es varen augmentar a causa de
les retallades del Partit Popular que va retirar fins a 800
professors s’ha anat reduint des de fa cinc anys. Per tant, no té
massa sentit. A dia d’avui, també en aquest curs s’ha fet un
esforç suplementari perquè aquestes ràtios rondin al voltant de
vint alumnes en primària i els desdoblaments necessaris a
secundària.

Això què ha generat? Això ha generat també que l’atenció
a l’alumnat..., no sols es redueix la ràtio per assegurar l’estada
i facilitar la distància social, sinó que també per a una major
atenció.

També hem de dir que respecte del professorat que es
demana en aquesta moció, hem de dir que s’ha augmentat en
560 professors. Crec que en els darrers cinc anys s’ha
augmentat en 1.600 professors. Crec que és un augment més
que considerable per tenir, per marcar un camí que enguany ha
seguit avançant. Si ho comparem amb altres situacions o altres
comunitats autònomes a les quals governa el Partit Popular
vegem com hi ha comunitats on falten 1.500 professors que
encara no s’han contractat i les classes estan en marxa.

Per tant, crec que s’ha protegit tots els alumnes, s’ha
intentat l’equitat. Respecte a la concertada també he de dir que
s’ha fet un esforç per augmentar el pagament de despeses de
neteja, augmentar el pagament de material de seguretat i per
part de la conselleria també s’ha fet tot un esforç per millorar
les ajudes a menjadors i per l’augment de professorat, és a dir,
hi ha un augment de professorat substancial en totes bandes.

En definitiva, consideram que el curs s’ha iniciat de manera
difícil, el curs està arrencant en aquest moment i per tant, a
través de la inversió que s’ha fet a través dels fons que han
arribat des de Madrid més tot allò que s’està fent i els esforços
que s’estan fent per part de la comunitat educativa i de totes les
administracions podem aconseguir que el curs tiri endavant de
manera segura i presencial.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Ara correspon novament al
grup proposant, a la Sra. Riera, que entre altres coses ens ha de
dir si accepta votació separada.

En voler, Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, se’m sent? Perdonau. Gràcies, Sr. President. En
primer lloc vull agrair el suport als diputats que donaran suport
a la nostra moció per constatar l’incompliment de promeses de
ràtios del Sr. March i la Sra. Armengol, que les signaren a l’any
2015 amb un pacte educatiu i que varen vendre basant-se en
fotos, però no de feina.

Els vull recordar que el Grup Popular som el partit
majoritari de l’oposició i ens correspon fer crítica constructiva
i dic crítica constructiva precisament perquè nosaltres el que
fem és representar aquella gent afectada i per això estam al
Parlament tots nosaltres, nosaltres i vostès, Sr. Castells, Sr.
Mas, Sr. Casanova, i miri el que diu la gent afectada i els
professionals educatius: “La junta de personal docent de
Menorca manifesta preocupació per la situació de l’inici de
curs i reclama més personal i reducció de ràtios, només 21
docents nous a tota Menorca que impossibilita la necessària
presencialitat amb seguretat”; representants dels sis sindicats,
l’STEi, Comissions Obreres, UGT, ANPE, Alternativa i UOB
reclamen contractacions immediates de professorat per reduir
ràtios i diuen que és una misèria, literalment, la disponibilitat
de docents.

El Col·legi de Metges, el SIMEBAL, el SATSE, sindicats
sanitaris, junta de personal (...) de Mallorca també reclamen
ràtios de 15 nins, a Eivissa la junta de personal docent, escoles
a Mallorca han habitat passadissos, biblioteques, capelles,
gimnasos per tenir  algun espai més que rebaixi les ràtios. 

Els ajuntaments saben vostès que han posat espais
municipals a disposició de les escoles, però es queixen que
se’ls ha demanat ajuda amb quatre dies d’antelació...
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(Pèrdua del so)

... i no a principi d’estiu.

Informe epidemiològic de salut pública (...)

(Mal funcionament del so)

... les mesures restrictives i de seguretat a les aules, com les
ràtios; escrits de professors de secundària, de l’Associació de
directors d’infantil i primària a Eivissa i la mateixa Oficina de
Defensa del Menor. No és el Partit Popular, senyors diputats,
és la societat, i l’escoltin.

És primordial que la tornada a l’escola sigui de forma
segura amb ràtios clares, no confuses al voltant de 20 alumnes
i en consideració per les famílies que encara esperen les
promeses del Govern.

No pot ser, senyors diputats, que hi hagi centres que tenguin
nins totalment presencials amb 12 anys a segon d’ESO i centres
que els nins estiguin semipresencials fent deures a casa seva la
meitat de la setmana. No pot ser que hi hagi en dos dies 29
contagis i 4 grups aïllats en els centres educatius de Balears. No
pot ser que en dos dies hagin dimitit ja alguns equips directius
desbordats per l’esforç impossible que els demanen. Pensam
que tots es mereixien alguna cosa més.

Mirin, consideram que s’ha de deixar a part ideologies en
qüestions que ens afecten a tots per igual i estirar de la
Conselleria d’Educació i de Salut quan les coses no s’estan fent
bé, i evidentment no s’estan fent bé. Les ràtios han de ser
segures i iguals per a tots els nins i han de ser baixes. Jo els
deman que facin els deures, igual que han fet els equips
directius, igual que han fet els pares i mares, i que no mirin cap
a un altre costat en els llocs que governen i capolin els que no. 

Sra. Santiago, sap vostè què demanen a Extremadura? Sap
què demana la seva companya diputada portaveu de Podemos,
Irene de Miguel? Ràtios de 15 nins a les aules i menys a
infantil. Sap què han fet vostès aquí? Votar en contra de la
reducció de ràtios durant cinc anys i boicotejar la PNL d’ajuda
als centres d’educació infantil. 

Sr. Casanova, sap què han fet vostès a Madrid? Boicotejar
des del Ministeri d’Educació la feina del Govern autonòmic i
presentar mocions als ajuntaments reclamant les escoles
segures considerant que no n’hi ha. Sap què ha fet vostè aquí o
què han fet vostès aquí que governen? No demanar res de fons
COVID. El Sr. March no ha demanat res a la ministra. Cartes
als professors i als pares demanant sacrificis, però ni una carta
a la ministra reclamant els doblers dels (...). 

Saben què ha arribat a Balears del fons COVID, Sr.
Castells? Dels 2.000 milions d’euros n’arribaran 50. Perquè no
s’han fet cartes més que a la comunitat educativa, però no al
ministeri.

Per tant, els reclam que deixin de fer política de saló i
facem política de carrer tots i que repensin donar suport a
aquesta iniciativa. 

Sra. Pons, Sra. Guasp, Sr. Mas, està molt bé respectar els
docents, està bé agrair-los la feina, ...

(Mal funcionament del so)

... no es fa fent aplaudiments (...) per si algú està d’acord amb
els punts, per si algú ha d’acotar el cap davant la Sra.
Armengol, però en general els deman que s’ho repensin, que
donin suport a aquesta moció, que si volen que anem junts en
un tema tan sensible com és aquest per a la ciutadania s’ha de
començar a reconèixer la realitat de les escoles, perquè a dia
d’avui hi ha escoles amb ràtios insegures, amb ràtios desiguals
i és per la falta d’inversió que ha fet el Govern d’Armengol
durant cinc anys, no perquè hi hagi escoles que necessitin més
o manco nins o més o manco inversió, sinó perquè s’han
invertit per part del Sr. March més o manco recursos i perquè
fa cinc anys que (...)

(Mal funcionament del so)

... i perquè ja mereixen una mica de respecte. No pensen que es
mereix una mica de reprovació el Sr. March? No pensen que
mereixen que es faci feina i no es retallin especialistes,
orientadors, personal de suport, que no creixi la desigualtat i la
inequitat a les ràtios i als centres educatius en general?

Per tant -vaig acabant, senyors diputats-, podem votar per
separat els punts que vulguin, però, com deia el Sr. Company,
unitat, sí, propostes, sí, però adhesions submises, no. Posi’ns a
la pell dels alumnes i professors que vostès anomenen amb
aportacions, amb aprovacions i no tant amb discursos, més amb
acords.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, moltes gràcies, Sra. Riera. Tal com hem entès...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, Sr. President, accepto votació separada.

EL SR. PRESIDENT:

Accepta votació separada, hem entès. Per tant, votam els sis
punts. En primer lloc votam el primer punt. Votam.

Sr. Fuster?

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fuster.

Sra. García?

 



2578 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 47 / 15 de setembre de 2020 

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Una pregunta, votam el primer punt?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Guasp, votam el primer punt.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies. Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Marí?

EL SR. MARÍ I TORRES:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES.

No.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Marc Pérez-Ribas

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Pons. Sra. Pons?

(Remor de veus)

Sra. Pons?

Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Em sap greu, president, es veu que quan prem el micròfon
es talla la comunicació. Parlava amb aquest senyor tan amable
de l’empresa.

El meu vot és que sí.

EL SR. PRESIDENT:

El resultat de la votació és: 25 vots que sí; 29 no, i 1
abstenció.

Passam a votar el punt número 2. Passam a votar. Votam.

Sr. Fuster.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. García.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TORRES:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Mas. Sr. Mas?

EL SR. MAS I TUGORES:

No.

(Rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Abstenció.
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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

El resultat de la votació del punt número 2: 17 sí; 30 no; 8
abstencions.

Passam a votar el tercer punt. Passam a votar. Votam.

Sr. Fuster.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. García.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp. Sra. Guasp?

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TORRES:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

No.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

El resultat de la votació del punt número 3: 25 sí; 29 no; i
1 abstenció.

Passam a votar el punt número 4. Passam a votar. Votam.

Sr. Fuster.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. García.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TORRES:

Sí.
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

El resultat de la votació del punt número 4: 27 sí; 26 no; i
cap abstenció.

Passam a votar el punt número 5. Passam a votar. Votam.

Sr. Fuster.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. García.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TORRES:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

No.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

El resultat del punt número 5 són 25 vots a favor, 28 en
contra i cap abstenció.

Passam a votar el punt número 6. Passam a votar. Votam.

Sr. Fuster.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. García.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Sí.
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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TORRES:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

No.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sr. President..., crec que hi deu haver..., sí, Sr. President,
aquí. No sé què passa amb els nostres aparells però bé pitjam
i no marca, és a dir, hem votat i no figurava com que haguéssim
votat. No sé si és que... que no pitjam així com toca però
tampoc no té massa més secret, no és vera?

EL SR. PRESIDENT:

Què ha estat, en aquesta votació?

Bé, supòs que es refereix al punt número 6...

(Rialles)

Bé, idò si no els sap greu repetirem la votació del punt
número 6. Passam a votar. Votam.

No surt el mateix, ara hi ha dos vots més.

Sr. Fuster.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. García.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TORRES:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

No.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí.
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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

El resultat de la votació és 26 vots a favor; 29 en contra; i
cap abstenció.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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